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ඉතා පැරණි 
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රචක 
කණට්කසසෝල පටසු ් විසූ 

ආචාර්ය්ය ම්මන  ි්  මනතසර  
 
 

අනවුාදක 
අ්බල්සගාඩ, සපාලව්ර්සර් අගග්ා ාමනාධිපරි 

අග්ගමනතා පණ්ිර සපාල්වර්සර් බුධ්මධර්ර 
කලාණිවංව ස  ිකාසර්ය් ්මනතා ාර්ය්ක ස්ි වි  
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ඉතා පැරණි ස ිංහල බණ කථා 
 

 
රචක 

කණ්ටකවසෝල පටවුන් විසූ 
ආචායය ම්මනනන්ි  මනහවතර 

 
 
 
 

අනුවාදක 
අ්බල්වගාඩ, වපාල්වත්වත් අග්ගාරාමනාධිපත  

අග්ගමනහා පණ්ිත වපාල්වත්වත් බුද්මදත්ත 
කලාණිවංවිංස න කාවය් මනහානායක ස්ථවිර 
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වපරවදන 

“සීහළවත්ථු” නමැති පාළිවපාත ෙනාහි විනාශමුඛවෙන් ෙන්තම් 
වේරා ගන්නා ලද්දකි. වමහි ලක්ිෙ පිළිබඳ කථා රාශිෙක් ඇතත් සිිංහල 
අකුවරන් ලිෙැෙුණු වපාතක් තෙම දකින්ට වනාලැබුණි. කුඩා කාලවේදී 
සීහළෙත්ථු - සහස්සෙත්ථු ෙන වපාත්වදවක් නම් ෙත් මට අසන්ට 
වනාලැබුණි. නමුත් 1908 ෙර්ෂවේ මා රැන්ගුන් නුෙර සිටිෙදී වම් නම් 
වදකම මට දකින්ට ලැබුණි. ඒො දකින්ට ලැබුවණ් ඒ නුෙර මහා 
විදයාලෙ මියෙවෙහි තිබුණු බර්නා න නිදහස් පුස්තකාලවේ වපාත් 
ලැෙිස්තු ෙලිනි. ඒ කාලවේදී නිතර මා ඒ පුස්තකාලෙට වගාස් දුර්ලම 
වපාත් කීපෙක් පිටපත් කරගත් නමුත් මාවග් සැලකිල්ල ෙැඩිපුර වොමුවී 
තිබුවණ් අමිධර්මෙ පිළිබඳ වපාත් වකවරහිෙ. පරමනත්ථවින ච්ඡය හා එහි 
ටීකාව, අභ ම්මනාවතාරවය් සිංක්ෂ ප්තටීකාව, නාමනර ප පච්ච්වටදටීකාව 
ආි වපාත් කීපෙක් මම සිෙතින්ම පිටපත් කරගතියෙ. කථා ෙස්තු වපාත් 
ගැන ෙැඩි ඕනෑකමක් වනාතිබුණු බැවින් සීහළ ෙත්ථුෙ පිටපත් කරන්ට 
අදහස් වනාවකවළයෙ. 

පසු කලකදී සීහළවත්ථු - සහස්සවත්ථු වදවකන් අවප් ඉතිහාසෙ 
හා සිරිත් විරිත් ආිෙ දැනගැනීමට උපකාර ලැබිෙ හැකිෙෙි ෙැටහී ඒො 
වසවීමට උනන්දුෙක් ඇතිවිෙ. වමවස් සිටිනාතර ස-හස්ස (= සහාස) 
ෙත්ථුෙ ශුද්ධවකාට සකස් කිරීමට මහාචාර්ෙ මලලවස්කර මහතා 
උනන්දුෙක් දැක්වීෙ. ස-හස්ස ෙත්ථුවේ පිටපතක් බර්නා න පුස්තකාලවේ 
ඇති බෙ ඒ මහතාට දන්ො එහි අිංකෙ ද ෙො පිටපතක් ලිෙොගන්නා 
වලස දැනුම් දුනියෙ. එවස් වගන්ොගත් පිටපතක් ලිංකා විශ්ෙ විදයාලවේ 
පුස්තකාලවෙහි ඇති බෙ වපවන්. සීහළවත්ථු නාමෙ වෙදී ඇත්වත් ඒ ස-
හස්සෙත්ථුෙටම ද ෙන සැකෙක් ද ඇතිෙූ බැවින් සීහළවත්ථුව ගැන ඒ 
මහතාවග්ත් උනන්දුෙක් ඇති වනාවීෙ. 
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වමවස් පෙත්නාතර දැන් විශ්ෙ විදයාලෙ පුස්තකාලවේ උප 
පර ධානතැනෙ සිටින වක්.ඩී. වසෝමදාස (බී.ඒ.,ඇම්.ඇස්.) මහතා දකුණු 
පළාවත් පන්සල් වපාත්ගුල්ෙල තිවබන පුස්වකාළවපාත්ෙල 
නාමාෙලිෙක් සම්පාදනෙ කවළ්ෙ. එෙින් මහත් පරවෙෝනන අත්විෙ. 
වමරට නැතැෙි අප සිතා සිටි වපාත් කීපෙක්ම, ඒ ඒ තැන තිවබන බෙ 
එෙින් දැනගන්ට ලැබුණි. විසුද්ිමග්ගගණ්ි නැමැති පාලි වපාතක් ඇති 
බෙ අපි වනාදැන සිටිවෙමු. නමුත් පාලි උගත් ඉන්දීෙ පණ්ඩිතෙන් 
අතවරහි අගර ගණය ෙූ දැන් ිල්ලි විශ්ෙ විදයාලවේ වබ්ද්ධාගයෙක අිංශවේ 
පර ධාන තැන්පත් පී.වී. බාපත් (ඇම්.ඒ, පී.එච්.ඩී.) මහතාට සිෙම් අකුවරන් 
ලිෙූ ඒ වපාතක් දකින්ට ලැබී ලක්ිවින්ද පිටපත් වසවීම පිණිස 1950 දී 
වමරටට පැයෙණිවේෙ. වබාවහෝ කලකට වපරසිට මාවග් යෙතරවෙක්ෙ සිටි 
ඒ මහතාට විසුද්ධිමනග්ගණ්ිය තිවබන තැන් වදකක් ගැන වසෝමදාස 
මහතා දැනුම් දී තිබුණි. ඒො ලබාගැනීමට පඬිතුමා මා වෙත පැයෙණ 
මාවග් උපකාරෙ වසවීෙ. මම ඒ පඬිෙරො සමග බූස්වස් 
සුදර්යනාරාමනයටද මාදම්වප් න වගරාමාරාමනයටද වගාස් ඉතා අමාරැවෙන් 
වපාත් සපො දුනියෙ. ඉන්පසු පින්ෙත්වත් සඬමමාකර පිරිවෙණාිපති 
පණ්ඩිත වද්ොනන්ද ස්ථවිරතුමන් විසින් එෙ මුද්ර ණෙට පමුණුෙන ලි. 

සීහළෙත්ථුවේ බුරැම අකුවරන් ලිෙූ එකම පිටපතක් ෙැලිතර 
අම්බරැක්ඛාරාම පුස්තකාලවේ තිබී වසෝමදාස මහතාට දකින්ට ලැබුණි. 
ිරාගිෙ බැවින් තැනින් තැනින් කැඩී ෙන ඒ පුස්වකාළ වපාත 
විවශ්ෂවෙන් සෑදෙූ වපට්ටටිෙක තැන්පත් කළ ඒ මහතා එෙ සිිංහල 
අකුවරන් පිටපත් කිරීම සඳහා මා වෙත එවීෙ. මම ද ඉතා කැමැත්වතන් 
එෙ බාරගත් නමුත් පුස්වකාළෙල ොටිෙ කැඩී ොවමන් ඇතැම් අකුරැද 
කැඩී වගාස් තිබුණ බැවින් ඇතැම් තැන්ෙල ෙචන තුනහතර නැතිෙ 
පිටපත් කරන්නට සිදුවිෙ. පසුකලක වසෝමදාස මහතා ලක්ිෙ සැමතන 
තිවබන පුස්වකාළ වපාත්ෙල නාමාෙලිෙක් සපො ගත් නමුත් 
සිහළෙත්ථුවේ අනය පිටපතක් ඒ මහතාට වසාොගත වනාහැකි විෙ. මා 
පිටපත් කළ වපාවත් පර ෙෘත්ති සිළුයෙණ පතරවේ පළෙූ විට 1923 ෙෂමවේදී 
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බුරැම රටට වගාස් සිටි හුණුමුල්වල් සඬම්මඤාණ ස්ථවිරතුමන් විසින් 
එහිදී ිරාගිෙ පුස්වකාළ වපාතකින් පිටපත් කරවගන තිබුනු 
පැන්සවලන් ලිෙූ අත්වකාපිෙක් මා වෙත එෙන ලදී. එෙින් පරීතිෙට පත් 
මම මා ලිොගත් පිටපත සමග සසඳා බලා පුස්වකාළ කැඩීොවමන් අඩුෙූ 
තැන් වබාවහාමෙක් පුරො ගත්වතයෙ. අඹගහපිටිවේ තිවබන වපාත 
ලක්ිෙට වගනැවිත් අෙුරැදු එක්සිෙ හැටක් පමණ ගතවෙන්ට ඇත. 
සඬම්මඤාණ ස්ථවිරතුමාට බුරැවම්දී ලැබුණ වපාතත් ිරා ගිෙ එකකැෙි 
කිෙන බැවින් ඒ වපාතත් අෙුරැදු සිෙගණනක් පරණ ෙූෙකි. නමුත් වම් 
බුරැම පිටපත් වදකම ලිොවගන තිවබන්වන් එකම මුල්පිටපතකින් බෙ 
වපවන්. අඹගහපිටිවේ වපාවත් අඩුතැන් ඒ වපාවතත් අඩුෙ. වත්රැම් 
ගත වනාහැකි වස් අෙුල් ෙූ තැන් වපාත් වදවක්ම එකවස්ෙ. 

වමහි පර ථම පරිච්වේදවේ කථා දශෙක් ඇතැෙි කිෙවෙන නමුත් 
වම් වපාත් වදවක්ම තිවබන්වන් කථා අටකි. මහාවච්තිෙ කථා - 
දීඝාෙුවචතිෙ කථා ෙන වදක අඩුබෙ නිගමන ගාථාෙලින් වපවන්. මුල් 
පරිච්වේදවේ ඇතුළත් කථාෙල පටුනක් නිගමන ගාථාෙල ඇතත් ඉන් 
එහා තිවබන කථා තිස් වදවක් පටුනක් වපාවත් නැත. ඒො පසුෙ 
එක්කරන ලදැෙි ද සිතිෙ හැක. වමවස් වම් පිටපත් වදවකන් ශුද්ධ 
කළහැකි තරමක් ශුද්ධවකාට විනාශවෙන්ට ගිෙ වම් වපාත රටට දීම 
සුදුසු ෙෙි සිතා සිටින විට වසෝමදාස මහතාවග් ඉල්ලීමක් වලස ස-
හස්සවත්ථුව වසවීම සඳහා මම වකාස්වගාඩ වබෝගහප ටිවය් විහාරෙටද 
ෙැලිතර මනහාකප්ප නමනදුල න්ාරාමනයට ද ගිවෙයෙ. වබෝගහපිටිවේ 
විහාරස්ථානවෙහිත් අඹගහපිටිවේ විහාරවෙහි වමන් බුරැම අකුවරන් 
ලිෙූ පුස්වකාළවපාත් රාශිෙක් තිවේ. ඒො යෙන් අෙුරැදු 150 කට පමණ 
උඩදී උඩරට අමරපුර නිකාවේ ආිපුරැවෂෝත්තම ෙූ වබෝගහපිටිවේ 
ම්මනව ෝත  මහවතරපාණන් විසින් වගවනන ලද ඒොෙ. ඒ 
විහාරස්ථානෙට වදගමනක් ගිෙ නමුත් ඕනෑකළ වපාත වසාොගත 
වනාහැකි විෙ. ඉන්පසු මහාකප්පින මුදලින්දාරාමෙට ගිවෙයෙ. දැනට එහි 
වන්ොසික ෙූ මාෙඩවිල පඤ්්ඤාවස්න ස්ථවිරතුමා ඉතා සතුවටන් එහි 
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තිවබන පුස්වකාළ වපාත් වපන්වීෙ. වපාත් කීපෙක් පරීක්ෂා කරන විට 
බුරැම අකුවරන් ලිෙූ ස-හස්සෙත්ථුෙ දකින්ට ලැබුණි. එෙ කම්බ වනාදැමූ 
වපාත් යෙටිෙක් විෙ. ඒ යෙටිවෙහිම තෙත් වපාත් වදකක් තිවබන බෙ දැක 
ඒොද පරීක්ෂණෙ වකවළයෙ. මට මහත් විස්මෙක් පරීතිෙක් උපදෙයෙන් එෙ 
සීහළවත්ථුවක් බෙ දකින්ට ලැබුණි. වමෙ වමතැන ඇති බෙක් 
අෙිතිකාරවෙෝත් වනාදැන සිටිොහ. මමත් වනාදැන සිටිවෙයෙ. වපාත් 
විමසා බැලූ වසෝමදාස මහතාටත් අසු වනාවීෙ. වම් පිටපත ඉතා වහාඳ 
අලුත් තත්ත්ෙෙකින් පැෙැත්වත්ෙ. වමෙ වනාපසුබෙ උත්සාහවේ 
පර තිඵලෙක් ෙශවෙන් ලැබුණකැෙි සිතයෙ.  

වම් සීහළෙත්ථු ස-හස්සෙත්ථු පිටපත් වදකම මම ඒ 
ස්ථවිරෙන්වගන් ඉල්ලා වගනාවෙයෙ. වම් රවට්ට නැතැෙි සිතා සිටි වපාත් 
වදකක්ම අම්බලම්වගාඩට නුදුරැ තැනක අෙුරැදු සිෙෙකට ෙැඩි කලක් 
සැඟවී තිබුණි. හැම වපාත්ම විමසා බලා නාමාෙලිෙක් සෑදීවම් 
ෙැදගත්කම වමෙින් ඔප්පු වේ. (එෙැනි නාමාෙලිෙක් දැන් වසෝමදාස 
මහතා විසින් මුද්ර ණෙ සඳහා සකස්වකාට තිවේ.) 

වම් වපාවත් කතමෘෙරො ම්මනනන්ි  නම් වතරනමකැෙි 
පරිච්වේදාෙසානෙන්හි තිවබන නිගමනෙලින් වපවන්. කර්තෘනාමෙ හැම 
තැනම පැහැිලි නමුත් එතුමන් විසූ විහාරවේ නමත් පරවද්ශවේ නමක් 
එක් එක් පරිච්වේදවෙහි වෙනස්ෙ වපවනන බැවින් නිශ්චෙකට 
පැයෙණිෙ වනාහැක. නමුත් ඒ නම්ෙලට කිට්ටටු නම් ලක්ිෙ නැති බැවින් 
වමෙ ලක්ිෙදී සම්පාිත ෙූෙක් වනාෙන බෙ කිෙ හැක. විහාරවේ නම 
ඇතැම් තැනක පට්ටවකාට්ටි ෙෙි ද ඇතැම් තැනක සණ්ඩවකාන්ත  
ෙෙිද වපවන්. උපන් ගවම් වහෝ විසූ වපවදවස් නම 
කණ්ටකවසෝලපට්ටන ෙෙි වපවන්. වම් නම් ඉන්ිොවේ නම් යෙස 
ලක්ිෙ නම් ෙෙි කිෙ වනාහැක. වමහි බැයෙණිතිොසාෙ පිළිබඳ පර ෙෘත්ති 
වනාවෙක් තැන වපවනන බැවින් ෙළගම්බා රනුවග් කාලවෙන් පසු 
රචිතෙෙි කිෙ හැක. වමහි ඇතුළත් කථා රාශිෙක්ම දුටුගැමුණු රනුවග් 
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Non-commertial Distribution 

 

බාල වසාවහාෙුරැ සද්මාත ස්ස ර ුවග් කාලවේ දී සිදුෙූ ඒොෙ. ඒ 
වදරනුන්වග් නම් හැර අන් සිිංහල රනකුවග් නමක් වමහි ඇත්නම් ඒ 
ඉතා කලාතුරකිනි. සුරට්ටඨවද්ශෙ පිළිබඳ කථා හතක් ද වමහි තිවේ. 

වම් වපාත හා පාළිවපාත පළෙූ පසු එෙින් පිටපත් වදකක් 
පුරාවිදයා මහාචාර්ෙ වසනරත් පරණවිතාන මහතාට තෑගිවකාට ෙැවීයෙ. 
ඒ මහතා වපාත්වදක පළකරවීම ගැන ස්තුතිෙ පුදන අතරම ඉතා 
ෙැදගත් කාරණෙක් ද දන්ො එවීෙ. එෙ නම් “කණ්ටකවසාලපට්ටන” 
යන නමන වදවවන  කර ස්තතර්තාදදය පමනවණ් දී නාගර් ුන මනහවතරුන් 
විසූ මනහා විදාලයක් හා මනහාවිහාරයක් වූ බව ශ්රී පර්වතවයහ  ත වබන 
ර් ලා ල ප යක සඳහන් වවන බවය . “වබෝධිස ච්” න් උපාස කාවක් 
තාමනර පර්ණිවංද්ීපවයන් යන වථ්රීය භ ක්ෂූන්ට විසීමන සඳහා 
නාගාර් ුනවකාණ්ඩවයහ  වච්ත යඝරයක් කරීය. ඒ වච්තිෙඝරවෙහි 
පිහිවටේ ශිලාලිපිෙක ඒ උපාසිකාෙ අනයස්ථානෙල වකවරේ පින්කම් ද 
සඳහන් වකාට තිවේ. ඒ පින්කම් අතවරහි කණ්ටකවසෝලවය් 
මහාචචතයවේ නැවගනහිර වදාරටුවේ ගල් මණ්ඩපෙක් සෑවදේ බෙ 
කිෙවේ. “වටාලයෙ” නම් ගරීක් නාතිකො ලිෙූ දඹිෙ මියෙශාස්තර ෙ ඇතුළත් 

වපාවත් වම් නම ‘Kantakassulos’(=කණ්ටකස්සුවලෝ) ෙි ලිෙවී තිවේ. 
වමෙ දැන් වතලිඟුරවට්ට “ඝණ්ඩශාල” නයෙන් පර කට පරවද්ශෙ විෙ හැකිෙි 
වබාවහෝ වදවනකුන් කිෙන බෙත් පරණවිතාන මහතා කිෙෙි. තෙද ශ්රී 
පර්ෙත විහාරවේ සිිංහලාරාමාි වගාඩනැගිලි සාදෙද්දී උපවදස් දුන් 
ස්ථවිරතුන්නවමන් එක් නමක් ම්මනනන්ි  වතර වී ෙෙිද ඒ මහත්මා 
ශිලා ලිපි අනුෙ කිෙෙි. වමවස් අන්කිසි වපාත පතකින් දකින්ට 
වනාලැබුනු, යෙන් වපර අපට අසන්ට වනාලැබුනු නම් වදකක් 
වහළිකරදීම ගැන අප හැමවග් ස්තුතිෙ ආචාර්ෙ පරණවිතාන මහතා 
වෙත පිරිනැයෙෙ ෙුතුෙ. 

වම් කරැණු සලකා බලන විට ම්මනනන්ි  වතරනම 
ආන්ධරවද්ශවේ විසූවෙකැෙි කිෙ ෙුතුෙ. 
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Non-commertial Distribution 

 

වමහි තිවබන ඇතැම් කථා රසවාහ න  - සහස්සවත්ථුවල දකින්ට 
ලැවබතත් ඒොවේ වෙනස්කම් ද ඇත්තාහ. ඒ වපාත් කිසිෙක නැති 
කථාරාශිෙක් වමහි විදයාමාන වේ. වකවස් වෙතත් වමෙ අටුොකාලෙට 
වපර ලිෙනලද්දකැ ෙි සිතීමට කරැණු වපවනත්. වමහි එක් කථාෙක 
වපවනන්වන් ෙැදගත් අෙස්ථාෙලදී සක්වදේ රනුවග් චශලාසනෙ 
රත්ෙූො වනාෙ වසලවෙන්ට පටන්ගත් බෙෙි. ධමමාවශෝක කාලවේ දී විසූ 
කතන්ත පුත්ත වතරවදනමවග් කථාෙ විස්තර වලස අන් කිසි වපාතක මා 
විසින් වනාදක්නා ලි. වමහි එෙ ඉතා විස්තර වලස දැක්වේ. කිඳුරිෙන් 
පක්ෂිෙර්ගෙක් වනාෙන හැම අඟපසඟින් ෙුත් මනුෂය ස්තරී ෙර්ගෙක් බෙ 
වම් කථාවෙන් වපවන්. ඔෙුන් අහසින් ගමන් වකාට තිවබන්වන් ඇඳුමක 
බලවෙනි. දඹිෙ සාගවාහන රනුන් ගැන විස්තරෙක් එක් කථාෙක 
වපවන්. 

වම් වපාවත් වපවනන සුරට්ටඨවද්ශෙ පිළිබඳ කථාෙන්හි ඇතුළත් 
නම් ගම් ගැන ිල්ලි විශ්ෙවිදයාලවේ බාපත් පඬිතුමාවගන් විචාරා ෙැෙූ 
විට ඒ මහතා ඒ වතාරතුරැ වහාඳින් දන්නා තමාවග් යෙතර ෙකුවගන් ඒ 
ගැන විමසා ෙො තිවේ. එබැවින් පඬිතුමාවගන් උත්තරෙක් ලැබුවණ් 
පාළිවපාවත් සිංඥාපනෙ ලිෙද්දීෙ. ඒ නම් වසවීම දැන් අපහසු බෙ වම් 
උත්තරවෙන් වපවන්. සුරට්ටඨවද්ශෙ දැන් බටහිර ඉන්ිොවේ කතිොචා න 
වපවදවස් ඇතුළත්ෙ. 

වමහි පාළිවපාත පසුගෙි අවපර්ල් මස මුලදී මුද්ර ණෙට පත්විෙ. 
වමහිදී පළමුවෙන්ම මාවග් ස්තුතිෙ හියෙෙන්වන් ශාස්තරාචාර්ෙ වක්.ඩී. 
වසෝමදාස මහතාට හා ඒ මහතාට වපාත බාරදුන් අ්බරුක්ඛාරාමනාධිපත  
මනහානායක ස්ථවිරතුමන්ටෙ. වදවෙනිෙ තමාවග් අත්පිටපත එෙූ 
සද්ම්මනඤාණ ස්ථවිරතුමාට හා ඉතා වහාඳ තත්ත්ෙවේ තිවබන 
පුස්වකාළ වපාතක් බාරදුන් මාෙඩවිල පඤ්්ඤාවස්න ස්ථවිරතුමන්ටෙ. 
මුල්ොරවේ දී වපාත් දාහක් පමණක් මුද්ර ණෙ කළ බැවින් වමෙ නැෙත 
ෙරක් ඉක්මනින් මුද්ර ණෙ කරෙන්ට සිදුවිෙ. 
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Non-commertial Distribution 

 

වම් වදවෙනි මුද්ර ණවේ දී ස-හස්ස (=සහාස) ෙත්ථුවෙන් උපුටා 
සිිංහලට නැගි කථා හෙක් ද එක් කරන ලි. ඒ කථා වබාවහාමෙකින් 
සීහළෙත්ථුවේ කිෙෙුණු කථාෙල අඩුපාඩු පිවරන බෙ සැලකිෙ ෙුතුෙි. 
සීහළෙත්ථුවේ විස්තර වනාෙූ ද, ඉතා වකාටින් කිෙෙන්නා ෙූ ද කරැනු 
ඒ කථාෙලින් විස්තර වෙති. ස-හස්සෙත්ථුෙ වකබඳු වපාතක් ද ෙන්නත් 
එෙින් ෙටහාගත හැක. 

සීහළෙත්ථු - සහස්සෙත්ථු - රසොහිනී ෙන වපාත් තුන 
කර මවෙන් එකිවනකට පැරණිෙ. එෙින් පළමුවපාත ආන්ධරවද්ශවේ දී ද 
පසුෙ කිෙෙුණු වපාත් වදක ලද්ිෙ දී ද සම්පාිත ෙූහ. “සහස්සෙත්ථු” 
ෙන්වන් වත්රැම “කථාදහසක්” ෙන්න වනාවේ. සහෂම (=සතුට උපදෙන) 
කථා ෙන්නෙි. මහාචාර්ෙ මලලවස්කර, මහාචාර්ෙ ෙල්වපාල 
රාහුලස්ථවිර ෙන වදවදනා ද ඒ මතෙ පර කාශ කරති. වම් වපාවත් කථා 
දහසක් තබා සිෙෙක්ෙත් නැත. මහාචාර්ෙ මලලවස්කර මහතාවග් 
වමවහෙීවමන් වම් වපාත ශුද්ධවකාට පළකිරීමට අදහසක් රාහුල 
ස්ථවිරෙන් වෙත තිබුණ නමුත් ඒ ස්ථවිරෙන් පිටරට ොම නිසා එෙ 
නැෙතුණි. නමුත් ඒ ස්ථවිරෙන් පී.එච්.ඩී. උපාිෙ සඳහා ලිෙූ 
නිබන්දනවෙහි සහස්සෙත්ථුෙ ගැන කිෙෙුතු කරැණු රාශිෙක් ඇතුළත් 
වකාට තිවේ. ඒ වපාත පමපූණම ශුද්ිෙකට පමුණුෙනතුරැ පළ වනාකළ 
ෙුතුෙ ෙන අදහසක් ද එහි දක්ො තිවේ. එෙ ලිො තිවබන්වන් වබාවහෝ 
තැන්ෙලදී පාලි ෙයාකරණ රීතිෙලට විරැද්ධ වලස බැවින් එෙ සම්පූර්ණ 
ශුද්ිෙකට පැයෙණවීම වනාහැකිෙ. එහි පිටපත් සමාන වකාට සලකා 
බලා තිවබන සැටිවෙන් ෙැරි සහිතෙ පළකරවීම අවප් ෙුතුකමකි. 
රැන්ගන් විශ්ෙ විදයාලවේ පාලි කකාකාචාර්ෙ ෙූ ද මාවග් යෙතර ෙකුෙූ ද 
වද්ෙපර සාද් ගුහා මහතා ද වබාවහෝ කලක සිට වමෙ ශුද්ධ කරන්ට 
උත්සාහ ගනියෙන් සිටී. කීපෙරක් මා හමුවී ඒ ගැන කථා ද වකවළ්ෙ. වම් 
අතවර් දී මා මුලින් නම් සඳහන් කළ වසෝමදාස මහතා බරිතානය 
වක්තුකාගාරවේ තිවබන පිටපත් වදකකින් ලබාගත් ඡාොරෑප වකාපි 
ආශර ෙ වකාට වමෙ සිිංහල අකුවරන් ලිො බර්නා න නිදහස් 
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පුස්තකාලවෙන් ලිෙො වගන්ොගත් පිටපතට ද සමවකාට බලා තෙත් 
බුරැම පිටපත් සමග බලන්ට මා වෙත එවීෙ. ඉන්පසු එෙ පළකරෙන්ට 
ඒ මහතා බලාවපාවරාත්තු ෙූ නමුත් වම් නුනි මාසවේ දී ඒ මහතා 
ෙුවරෝපවේ මාස කීපෙක් නැෙතීම පිණිස ගිෙ බැවින් ඒ අත්පිටපත් මා 
වෙත එො එෙ ශුද්ධ කරන වලස මටම ආරාධනා වකවළ්ෙ. ඒ 
ආරාධනාෙ වලස දැන් මම එෙ සකස් කරයෙ. එෙ වනාවබෝ කලකින් 
පළකළ හැකි වෙනො ඇතැෙි සිතයෙ. 

ස-හස්සෙත්ථුවේ ෙයාකරණ වදෝෂාිෙ දුරැවකාට තෙත් විස්තර 
ඇතිෙ “රසොහිනී” නමැති පාලිවපාත සම්පාිත විෙ. ඊටත් පසු කලක 
තෙත් විස්තර සහිත වකාට “සද්ධර්මාලිංකාර” නමැති සිිංහල ගර න්ථෙ 
සම්පාිත විෙ. වම් නිසා වම් වපාත් තුවන් කිෙවෙන නම් ගම් ආිෙ 
නිශ්චෙ කර ගැනීමට අපට උපකාරෙක් ලැවේ. ඒ නම් ගම් වෙනස් වී 
වෙදී තිවබන සැටි මා විසින් එහි අවධාලිපි ෙලින් දක්ෙනු ලැවේ. 

වගාඨෙිම්බර වෙෝධො හා මහවසෝණ ෙක්ෂො අතර සිදුෙූ 
ද්ෙන්දෙ ෙුද්ධෙ ගැන කිෙවෙන තැන “ස-හස්සෙත්ථුවෙහි “ත්විංමො සහ 
වපාදිං කිළිතුිං සමවත්ථා” ෙන්නක් වපවන්. එහිම “නෙවසනෙක්වඛන 
සිිං වපාදිං කිළිතුිං ආගවතාමගි” ෙන්නද වපවන්. තෙත් වදතැනක එෙ 
තිවබන බැවින් වම් “වපාදිං” ෙන්න අෙපාඨෙකැෙි කිෙ වනාහැක. 
“වපාරබැදීමට” වහෙත් “ගුස්ති ඇල්ලීමට” ෙන වත්රැම සඳහා වමෙ 
වොදා තිවේ. “වපාදිං” ෙි පාලිෙචනෙක් නැත. නමුත් ෙිංගනාතිකවෙක් ෙූ 
ඩි. ගුහා මහතා රැන්ගුවම්දී මා සමඟ කීවේ වපාරබැදීම සඳහා දැනුත් 
ෙිංගමාෂාවේ වමෙැනි ෙයෙහාරෙක් තිවබන බෙෙ. ඒ නිසා වම් ෙචන 
ෙැරිෙ කිො ඉෙත් කර දැමීම ෙුතු වනාවේ. අනයමාෂා ෙයෙහාරෙලින් 
ආ ෙචනදැෙි විමසිෙ ෙුතුෙ. 

වපාල්වත්වත් බුද්මදත්ත (නාෙක ස්ථවිර) 
15.06.1959 
අම්බලන්වගාඩ. 
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වපාත ගුන 

“සීහල ෙත්ථු” ඉපැරණි වපාවත් සිිංහල අනුොදවේ නෙ 
සිංස්කරණෙ “ඉතා පැරණි සිිංහල බණකතා” නයෙන් ඔබ අතට එෙි. 
සිහලෙත්ථු නම් වපාත අවප් මහාෙිංසෙටත් ෙඩා පැරණිෙ. සමහරවිට 
මහාෙිංසෙ ලිවීවම් දී මහානාම හියෙෙන් සිහලෙත්ථු හා සහස්සෙත්ථු 
වපාත් කිෙෙන්නට ඇතැෙි විද්ෙත්හු කල්පනා කරති. එෙ රචනා කර 
ඇත්වත් කණ්ටක වසෝල පටුවන් ආචාර්ෙ ධම්මින්න ෙතිෙරොණන් 
විසිනි. වම් වපාවත් එන කතා වබාවහාමෙක ලිංකාවේ බැයෙණිතිො සාෙ 
ගැන විස්තර සඳහනි. එවස්ම සද්ධාතිස්ස රනුවග් ින චරිොෙ පමණක් 
වනාෙ දන් වදන්නන්ට එරන විසින් කරන ලද සැලකිලි සත්කාර හා 
සම්මාන ගැනද වමහි සඳහනි. වමහි සඳහන් කතා ෙලින් ෙැඩි වකාටස 
දානානිසිංස දක්ෙන කතාෙ. විවශ්ෂෙ නම් දාෙකෙන් විසින් දුකවස් 
පිරිනමන ලද සිෙුපසෙ දාෙකොට ෙඩා ෙහපතක්ම ෙන අෙුරින් 
පරිවමෝනනෙ කිරීම මික්ෂූන් ෙහන්වස්ලා දැඩි අිෂ්ඨානවෙන් මහණදම් 
පිරීමට ගත් උත්සාහෙ දැක්වීමෙි. 

අවප් පැරණි නනශරැති - නනපර ොදෙල එන කරැණුෙලට ෙඩා 
වබාවහාමෙක් කරැණු වමහි කතාෙලින් වහළිදරේ වේ. කාෙන්තිස්ස හා 
විහාරමහාවද්විෙ රන පෙුල් වදකක එකට හැදුනු ෙැඩුනු බෙ, සාලිෙ 
කුමරැ, අවශෝකමාලා විොහවේදී දුටුගැමුණු රනුවග් පිළිවෙත, දුටුගැමුණු 
රනුවග් මරණෙ ආිෙ එෙැනි තැන් කීපෙකි. ලිංකාවේ මික්ෂූන් දඹිෙ 
බලා පිටත් ෙූ නැේ වතාටෙල් පිළිබඳෙද විස්තර ඇත. ඒ අනුෙ 
ඉතිහාසගත කරැණු ද පිරික්සීවම්දී වමම වපාත ෙැදගත් වේ. 

සාිංඝික වද්පල ෙැරි වලස පරිහරණෙ කළ හා විනාශ කල අෙ 
ගල් වපවර්තෙන් වී ඉපදුනු හැටි බණකතා කීපෙක සඳහනි. සාිංඝික 
වද්පල ෙනු වපාදු වද්පල වකාටසකි. වපාදු නනො සතු වපාදු වද්පල 
ෙැරි වලස පරිහරණෙ කරන්නන්ට අනාගතවේ දී එෙැනි දුක් විපාක 
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විඳින්නට සිදුෙන බෙ ඒ මගින් උගන්ෙෙි. පෙට බිෙවීම උසස් ගුණ 
ධර්මෙකි. වමහි කතා අසූ වදකක් ඇත. එෙින් ෙැඩි හරිෙ බණ කතාෙ. 
බණ කතා වනාෙන කතාත් අතරින් පතර ඇත. ඒ හැම කතාෙක්ම 
බාල-තරැණ-මහළු-ස්තරී-පුරැෂ-ගිහි-පැවිි හැම වදනාට එකවස් කිෙවිෙ 
හැකි කතාෙ. චරිත නිර්මාණෙට ගුණ දහම් ෙගාෙට උපකාර ෙන 
කරැණු ඒ හැම කතාෙකම අඩිංගුෙ. 

ලිංකාවේදී වසාො ගැනීමට අපහසුෙ පැෙති “සීහලෙත්ථු” නම් 
පාළි වපාත මහත් ආොසෙකින් වසාොවගන එෙ සිිංහලට පරිෙර්තනෙ 
කිරීවමන් පූනය වපාල්ෙත්වත් බුද්ධදත්ත මාහියෙපාණන් ෙහන්වස් කළ 
ශාස්තරීෙ වස්ෙෙට විෙත් අවිෙත් හැම වකවනක්ම පිිෙ ෙුතුෙ. ගරැ කළ 
ෙුතුෙ. උපහාර දැක්විෙ ෙුතුෙ. 

ෙසර 45 කට පමණ වපර නිකුත් ෙූ වමම ඉපැරණි බණ කතා 
වපාත නැෙත මුද්ර ණෙ කිරීමට අප වපළඹුවන් වමම කතාෙලින් ගිහි 
පැවිි වදපිරිස තුළම ගුණ ෙගාෙත් - සසරින් එවතර වීවම් දැඩි 
උෙමනාෙත් ඇති කරන්නට වපාවහෝනා ගර න්ථෙක් වීම නිසා පමණක්ම 
වනාෙ ඓතිහාසික මූලාශර  ගර න්ථෙක් ෙශවෙන් විද්ෙතුන්ට හා විද්ෙතුන් 
වීමට වෙර දරන්නන්ට පහසුවෙන් සපො දීවමන් ශාස්තරීෙ වස්ෙෙක් 
කිරීවම්ද බලාවපාවරාත්තුවෙනි. 

දර්ශනීෙ වලස “ඉතා පැරණි බණකතා” නෙ සිංස්කරණෙ 
මුද්ර ණෙ කළ සීමාසහිත ග්වලෝබල් ගරැෆික්ස් සහ පරින්ටින් (වප්ද්.) 
සමාගම කළමනාකාරතුමා පර ධාන වස්ෙක මහත්ම මහත්මීන්ටද වපාත 
සකස් කිරීම සඳහා මට සහාෙ ෙූ අවනක් සිෙළු වදනාටමද කෘතඥතා 
පූර්ෙකෙ පුණයානුවමෝදනා කරයෙ. 

වමෙට, සසුන් ෙැඩ කැමති 

ක රමන විමනලව ෝත  ස්ථවිර 
අධයක්ෂ - වබ්ද්ධ සිංස්කෘතික මධයස්ථානෙ. 
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Non-commertial Distribution 

 

 

ඉතා පුරණිවං ස ිංහල බණකතා 
(ස හළ වත්ථුපර කරණවය ්ස ිංහලානුවාදය) 

(පදානුගත අනුොදෙක් වනාවේ) 
 

ඒ භාගවත් අර්හත් සමනක් ස්බුද්මයන් වහන්වස්ට නමනස්කාර වේවා. 
 

1. තිස්ස සන්නාලියාග ් කථාව 
 
වමවස් අසන්නට ලැවේ. සිිංහල ද්වීපවේ අනුරාධපුරවෙහි තිස්ස 

නමැති සන්නාලිවෙක් ඇඳුම් මැහීවම් කර්මාන්තවෙන් ජීෙත් වෙෙි. 
වහවතම තිසරණගතෙ පන්සිල් රකින්වනකි, බුදුසස්වනහි පැහැදුණු 
ශර ද්ධා ඇත්වතකි. තමාවග් ශරීරවේ දැලි නූලක් ගසා වබදා වෙන්වකාට 
“මාවග් සිරැවරහි අඩක් මෙුපිෙන්ට වේො, අඩක් මට වේො” ෙි කිො 
මැහීම කරෙි. ඉර උදා ෙූ තැන් පටන් මධයාහ්නකාලෙ දක්ො ෙැඩ වකාට 
ෙමක් ලබෙි නම් එෙ මික්ෂුසිංඝොට දී මධයාහ්නවේ පටන් ඉර අෙරවීම 
දක්ො ෙමක් ලබෙි නම් එෙින් මෙුපිෙන් වපෝෂණෙ කරෙි. 

වහවතම ිනපතා දන් වදන්වන් ඇතැම් විට දස නමකට ද 
ඇතැම්විට විසිනමකට, තිස් නමකට, හතළිස් නමකට, පණක් නමකට, 
සිෙක් නමකට ද ඇතැම් විට ඊටත් ෙැඩි ගණනකට ද දන් වදෙි. සිෙුරැ 
ආිෙත් වදෙි. වමවස් ජීෙත්ෙන ඔහුට මෙුපිවෙෝ වමවස් කිෙති. 
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(1)*1 “ඔබට විොහෙක් කරවදන්වනමු. එෙ ගිහි යෙනිසුන්වග් 
ධර්මතාෙෙකි. ඈ ඔබවග් ශරීරෙ පිළිදැගුම් කිරීම සඳහා ෙන්නීෙ.” තිස්ස 
වතවම් වමවස් කිෙෙි. (2) මෑලා ධාර්යෙකෙ ජීෙත්ෙන්වනකුට අන්තරාෙ 
කරන්නිවෙෝෙ. මවග් සිත දන් දීවමහි හා සිල් රැකීවමහි ඇලුණි. මට 
පෙුල්වීවමන් ෙැඩක් නැත. (3) වම් ස්තරිෙ නම් හුලක් ෙැනිෙ, ඇවලන 
ලාටුෙක් ෙැනිෙ, මඩ වගාවහාරැෙක් ෙැනිෙ, (ශරීරවේ) වගඩිෙක් ෙැනිෙ, 
වරෝගෙක් ෙැනිෙ, දක්ෂ පුද්ගලො අන්තරාෙකර ෙූ ඇෙ දුරැ කරෙි. (4) 
ඇෙ යෙනිසුන් අන්ධ කිරීමක් ෙෙි ද ඇස් නැති කිරීමක් ෙෙි ද අඥානෙන් 
කිරීමක් ෙෙ ිද කිෙත්. ඇෙ නිසා පර ඥාෙ නැති වේ, (5) උගත් වදෙ විනාශ 
වේ. ශීලෙ ද නැවස්, හිරි ඔතප් ෙැනවසති, යෙතර ධර්මෙ වනාපිහිටෙි. (6) 
ධයානලාමීෙ අමිඥාපස ලැබ අහසින් ෙෑවමහි සමර්ථ ෙූ මවස්සාකයවෙෝ 
අල්වප්සාකයවෙෝ වෙති. (7) කාමෙන්හි වදාස් දක්නා ඔෙුහු ද අනයවෙෝ 
ද, ජීෙත්වෙනු කැමැත්වතන් විෂ ෙර්ගෙක් දුරැ කරන්නාවස්, කාමෙන් 
දුරැ කළහ. (8) ඇඳුම් පැළඳුම් ආහාරපාන විලෙුන් ආිවෙහි ස්තරීන්වග් 
නාස්තිෙක් නැත. (9) ඉින් මට මාර්ොෙක් වේ නම් දරැවෙෝ ද 
උපින්නාහ. අඹුදරැෙන් නිසා පර මාදෙන්නහුට කුසල් කිරීමට අෙකාශ 
නැත. (10) ඉින් කුසල් කිරීම අත්හැර කාමෙන්හ ිපර මාදෙන්වන් නම් ඒ 
අඥාන පුද්ගලො සද්ධර්මෙ හැර දමා පසුෙ තැවෙන්වන්ෙ.  

වමකී වද් අසා තිස්සවග් මෙුපිෙෙරැ නිශ්ශේද ෙූහ. වහවතම 
බිරිෙක් පාො ගැනීම අත්හැර බර හ්මචර්ොවෙහි හැසුරැණි. සිල්ෙත් ෙූ 
ඔහුවග් කීර්තිෙ “අනුරාධපුරවේ තිස්ස වතවම් වශර්ෂ්ඨ සිල්ෙවතකි  
ශරීරෙ වදකට වබදාවගන මෙුපිෙන් පුදන්වනකැ”ෙි පැතිර ගිවේ ෙ. 

එකල රහත් වතරැන් තුසිත වදේවලාෙට වගාස් පර මුඛ විමානෙන් 
බලා වදවිෙන්වගන් විචාළ විට “වම් විමන් වදක සද්ධාතිස්ස රනු 

                                                                 

1 * වම් ඉලක්කම් පාළි වපාවත් ගාථාෙල අිංකෙි. 
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සඳහාත් තිස්ස සන්නාලිො සඳහාත් මැවී තිවබත්” ෙෙි කීහ. ඒ වතරෙරැ 
අනුරාධපුරෙට ඇවිත් ඒ කාරණෙ යෙනිසුන්ට කීහ. යෙනිසුන් සද්ධාතිස්ස 
රනුට දැන්නූවිට රනතුමා ඒ සන්නාලිො කැඳො “වතෝ වමවස් වමවස් 
වකවරහිදැ”ෙි ඇසී. 

“එවස්ෙ වද්ෙෙන් ෙහන්සැ” ෙි කී විට “මට පින් වකාටසක් 
වදෙ” ෙි කීෙ. “වද්ෙෙන් ෙහන්ස, ඔබ ෙහන්වස්ට ද අන් හැම 
සත්ත්ෙෙන්ට ද පින් වදයෙ” ෙි වහවතම කීෙ. රනතුමා ඔහුට හැම 
උපකරණෙන්වගන් ෙුත් වගෙක් සිෙ මාළිගෙ අසලින් දී ෙස්තර  සිෙු 
පණස් දහසක් ද දහසක් අෙ උපදනා ගමක් ද දුණි. වහවතම 
මහාදානපතිවෙක් විෙ. එතැන් පටන් මික්ෂූන්ට සිෙුරැ ආිෙ දුර්ලම 
වනාවීෙ. 

ඔහුවග් මරණ කාලවේදී බණ අසයෙන් සිටිෙදී වමානොවදෝ කී 
බැවින් “වම් වතවම් පර ලාප වදාඩන්වන්ෙ” ෙි ඇතැම් වකවනක් කීෙ. 
එවිට තිස්ස වතවම් (16) මම පර ලාප වනාවදාඩයෙ  වද්ෙතාෙන් ඇවිත් මට 
ඉක්මන් කරන්ට කිෙන බැවින් මම ඔෙුන්ට බණ අසනකල් 
බලාවපාවරාත්තු විෙ ෙුතුෙ ෙි කීවෙයෙ. (17) තාමර පර්ණි ද්වීපවෙහි ෙම් 
පමණ බුද්ධ ශරාෙකවෙෝ වෙවසත් නම් ඒ සිෙල්ලන්ට තුන් ෙරක් තුන් 
සිෙුරැ දුනියෙ. (18) දහස් ෙරක් පහන් දහස බැගින් දැල්ලුවෙයෙ. වනාකල්හි 
ධර්ම වද්ශනා දහසක් වකවරේවෙයෙ. (19) මී පැණි ගිවතල් තලවතල් 
පැණි හා ඖෂධ ෙර්ග වනාවෙක් විට වදන ලි. ඒ නිසා මම කුමකට 
විලාප කිෙම් ද? (20) බුදුන් දහම් සඟුන් ෙන තරිවිධරත්නෙන් සම්බන්ධ 
වනාවෙක් කුසල් වකවළයෙ. (21) ශාකය සිිංහෙන්වග් සස්වනහි 
වනාවෙක් කුසල් වකාට පරීති වසාම්නස් ඇත්වත් වෙයෙ  මට 
තැතිගැනීමක් නැතැ ෙි කීෙ. (22) වදේවලාවින් ආ උතුම් රථවෙෝ දැන් 
මා ඉිරිවෙහි වෙති. ඒ වදේවලෝෙලින් කුමක් ෙහපත් ද? (23) රහතුන් 
ෙසන නගරෙක් ෙැනි ෙූ තුසිත වදේවලාවෙහි නිතර ධර්ම කථා 
පැෙැත්වෙති. ඒ ඉතා ෙහපත් වදේවලාෙැ අජිත නයෙන් වපර විසූ වමවත් 
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වබෝසත් ද වෙෙි. (24) වමවස් සන්නාලි වතවම් බුදුසස්වනහි වබාවහෝ 
කුසල් වකාට තුසිත වදේ වලාවින් හා රථවෙහි නැගී අහසින් ගිවේෙ. 
(27) වමවස් ෙවමක් අකුසල් දුරැවකාට හැමකල්හි කුසල් වකවර් නම් 
අපරියෙත සැප ලබා සුෙවස් වලාේතුරා සැපද ලබන්වන්ෙ. 

 

2. හරිතාලතිස්සග ් කථාව 
 

වමවස් අසන්ට ලැවේ. සිිංහලද්වීපවෙහි අනුරාධපුරෙට බටහිර 
වදසැ පස්වොදුනක් පමණ තැන මූද අසල මිමිංගණ නම් ගමක් ඇත. 
එගම්හි බැලවමවහ කරන පෙුලක් විසී. ඒ පෙුවලහි නිවරෝගී ශක්තිමත් 
පුතරවෙෝ සත් වදවනක් ෙූහ. එෙින් ෙැඩිමහලු සවදන ෙැඩ කළ නමුත් 
බාල ෙූ තිස්සො කිසි ෙැඩක් වනාවකවළ්ෙ. ෙැඩිමහලු වසාවහාෙුවරෝ 
වම් ගැන මෑණිෙන්ට පැයෙණිලි කළහ. මෙුවතාවමෝ “තිස්සො තෙම 
ෙෙසින් අඩුෙ, වසල්ලවමහි ඇලුවන්ෙ. ෙෙස්ගත වෙන විට කරැණු 
ෙටහාවගන ෙැඩ කරනො ඇතැ” ෙි කීෙ. තිස්ස වසාවළාස් හැවිරිි 
විෙට පැයෙණි කල්හි මෙුපිෙෙරැ සමාන කුලෙකින් සුමනා නමැති දැරිෙක් 
විොහ වකාට දුන්හ. ඒ අෙස්ථාවේදී මෙුවතාවමෝ ඈට ද්ර ෙය පසක් දුනි. 
ඒො නම්  සහල් නැලිෙක්, වමෝල්ගසක්, ෙිංවගඩිෙක්, පිෙන සහිත 
කලෙක්, බත් කන මානනෙක් ෙන වම්ොෙි. ඒො දී ඇෙ වෙන්වකාට 
ොසෙ කරවීෙ. දැරිෙ ඒො රැවගන එක් පවසක හිඳවගන අඬන්ට පටන් 
ගති. තිස්ස අෙුත් අඬන පිරිෙ දැක “වසාඳුර, කුමකට අඬන්වනහිද?” ෙි 
ඇසී. ඕ සිෙල්ල ඔහුට කීෙ. වහවතම  

(1) “සුමනාවෙනි, මා ෙැනි පුරැෂෙකු ලබා කුමට අඬන්වනහිද? 
පුරැෂ වීර්ෙෙ වකාට තිවග් මනවදාළ පුරෙන්වනයෙ. (2) වතෝ වසෝක 
වනාකරෙ, බිෙ වනාවෙෙ, මට පුරැෂ වීර්ෙෙ ඇතැ” ෙි කිො එවස් නම් 
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සුමනාවෙනි වහට සහල් නැළිෙ වදකට වබදා එක් වකාටසක් සිංඝොට 
සලාක බත් සඳහා පිසෙ, එක් වකාටසක් අපි වදවදන අනුමෙ 
කරන්වනමු ෙි කිො විහාරෙට වගාස් පසුින සඳහා සිංඝොවගන් 
මික්ෂුනමක් ලැවබන වස් ආරාධනා වකවළ්ෙ. සිංඝවතවම් ඒ සලකාෙ 
සඳහා බාල සාමවණ්රනමක් ෙැවී. වහවතම සීට්ටටුෙ ලබා වහට 
තිස්සවග් පර ණීත ෙූ සලාක බත ලබන්වනයෙ ෙි සතුටුෙ පසුදා කල් 
ඇතුෙම ඔහුවග් වගට ගිවේෙ. සුමනාවතාවමෝ ලුණුවිල වකාළ සමඟ*2 
බත් ඔහුට දුනි. වහරණ වතවම් එෙ වගන වනාසතුටුෙ ආසන ශාලාෙට 
ගිවේෙ. හැම සාමවණ්රෙරැ එක්ෙ එෙ බැලූහ. බලා සිනාසී තිස්සට 
“වලෝණකතිස්ස” ෙෙි නමක් තැබූහ. සාමවණ්රවතවම් සුමනාෙ බලා 
සිටිෙදීම ඒ බත අසුන්හවල් ගරාි ෙැඩ අතවරන් ඉෙත දැම්වම්ෙ. 

සුමනාෙ වගට වගාස් අඬයෙන් හුණි. තිස්ස අෙුත් කුමට 
අඬන්වනහිදැ ෙි ඇසූ විට සිදුෙූ පුෙත කිො ඔබට “වලෝණකතිස්ස” ෙෙි 
නමක් පටබැන්දාහෙි ද කීෙ. තිස්ස වතවම් “මාවග් ආචාර්ෙෙරෙන් තැබූ 
නාමෙ ඉතා වෙවහකි. මාවග් ඒ නම අනාගතවේ දී මුළු ිෙෙිවනහි 
පර කට ෙන්වන්ෙ, වතෝ උකටලී වනාවෙෙ” ෙි කිො පසුදා උදෑසන 
දෑකැත්ත වගන කුඹුරකට වගාස් කුලිෙට වගාෙම් කැපීෙ. ශක්තිමත් 
වහවතම ඉක්මනින් වබාවහෝ වගාෙම් කපා යෙනිසුන්වග් සිත් සතුටු 
වකවළ් ෙ. ඔෙුහු මධයාහ්න කාලවේදීම ඔහටු වී අමුණක් දුන්හ. 
වහවතම එෙ වගන වගට වගාස් බිරිෙට දී වමෙින් මස් මාලු දීකිරි 
ගිවතල් ආිෙ වගන පර ණීත දානෙක් සාදා වදෙෙි කිො නැෙත වගාස් 
වගාෙම් කපන්ට පටන් ගති. හෙස ද වී අමුණක් ලබාවගන ආවේෙ. 

                                                                 
2 පාලි වපාවතහි ‘වලාණපණ්ණෙෙි වපවන්. රසොහිනිවෙහි අරිෙගාලතිස්ස කථාවෙහි 
“උදකවලාණමත්වතන” වපවන්. එෙ “ලුණු ිෙර සමඟ” ෙෙි වත්රිෙ හැක. එහි ම-පකාරෙ ප-
කාරෙ ෙුවොත් “උදකවලාණපත්වතන” ෙි වලාණපණ්ණ ෙන්නට සමාන වදෙක් ලැවේ. 
ලුණුවිල වකාළ ෙෙි මම සිතයෙ. 
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වමවස් වහවතම සැමදා ෙැඩ කරයෙන් වබාවහෝ ධානය ලැබ දන් 
දුණි. ඔහුවග් දන් පිළිගන්නා මික්ෂූන්වග් ගණන ද ෙැඩිවිෙ. ඇතැම් විට 
දසනමක්, විසිනමක්, තිස් නමක්, සතළිස්නමක්, පණස්නමක්, 
සිෙක්නමක් ද ඇතැම් විට ඊටත් ෙැඩි ගණනක් ද විෙ. 

අෙුරැදු වදක තුනක් ඉක්ම ගිෙ කල්හි වහවතම දහස් නමකට 
ෙුෙත් දන් වදන්ට සමත් විෙ. වලෝණකතිස්ස වතවම් මහාදානපතිවෙකැෙි 
වහළිෙ පර කට විෙ. වබාවහෝ මික්ෂූන්ට දන් වදනු කැමති වහවතවම් 
මික්ෂූන් වෙත පැයෙණ “ස්ොමීනි, මම වබාවහෝ මික්ෂූන්ට දන් වදනු 
කැමති වෙතත් මික්ෂූන් වනාලබයෙ. වකාතැන්හිදී වබාවහෝ මික්ෂූන් 
ලැබිෙ හැකිදැ” ෙි විචාවළ්ෙ. “උපාසකෙ, නාගදීපවේ පරිවමෝග 
චචතයෙන් ෙැඳීම පිණිස වබාවහෝ මික්ෂූහු ෙති. එහි වගාස් වබාවහෝ 
මික්ෂූන් ලබන්වනහිෙ” ෙි මික්ෂූන් කීවිට වහවතම එහි වගාස් හරිතාල 
ගවම් නැෙතී අත්ෙැඩ වකාට වබාවහෝ ධනෙ ලබා ශර ද්ධා ඇති පින් 
කැමැත්වතක්ෙ චචතය ෙන්දනාෙ පිණිස ආ ආ මික්ෂූන්ට දන් වදෙි. 
දශ නමකටද, විසි නමකටද දහස් නමකට ද වදෙි. ඉන්පසු වහවතම 
“හරිතාලතිස්ස” ෙෙි පර කට විෙ. 

එක් ිනක් නෙසිෙෙක් මික්ෂූහු නෙෙරක් අෙුත් ඔහුවග් දානෙ 
පිළිගත්හ. ඒ මික්ෂූන් අතවරහි යෙතර  ෙූ රහත් වදනමක් පුෙඟු ිෙෙිවනහි 
හිඳවගන වමවස් කථා කළහ. “ඇෙැත්නි, දඹිෙත් වහළිෙත් මික්ෂූන්ට 
ලාම ලැවබන තැන්ෙ. (3) වම් ද්වීප වදවකන් වකාෙි ද්වීපවෙහි යෙනිස්සු 
ෙඩා ශර ද්ධාසම්පන්න වෙත්ද? වකාතැන්හි මික්ෂාෙ සුලමදැ” ෙි. එෙින් 
එක් නමක් දඹිෙට පැසසී, එක් නමක් වහළිෙට පැසසී. (4) වමවස් 
කථාවකාට පසුදා එක් නමක් දඹිෙට ද එක් නමක් වහළ ිෙට ද අහසින් 
ගිහ. (5) මධයාහ්න කාලවේදී මික්ෂූන් දන් ෙලඳා ගිෙ පසු සුමනා 
වතාවමෝ වදාරකඩ සිටින්නී තෙත් මික්ෂු නමක් ිටී. (6) පිඬු සඳහා 
හැසිවරන ඒ මික්ෂු නම දැක අතින් පාතර ෙ  වගන තමාවග් වගට ඇතුල් 
විෙ. (7) ඕ වතාවමෝ සහල්, ගිවතල්, පැණි, මීපැණි රැවගන සකුරැ හා 
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එක්වකාට යෙහිරි පර ණීත බතක් උො (8) එෙින් පාතර ෙ පුරො ආධාරකෙක 
තබා වදාරකඩට පැයෙණිොෙ. (9) වතරනම පාතර ෙ අතට වනාවගන 
“සුමනාවෙනි, පාතර ෙ අහසට දමෙ, මම කැමති තැනකට ෙන්වනයෙ” ෙි 
කීෙ. (10) “ස්ොමීනි, මම එවස් වනාකරයෙ  මට එෙැනි බලෙක් නැත, ඔබ 
ෙහන්වස් පාතර ෙ රැවගන කැමති තැනකට ෙැඩිෙ මැනෙැ” ෙි ඕ කීෙ. 
(11) වතරනම පාතර ෙ රැවගන සුමනාෙ බලා සිටිෙදීම අහසට නැගී ගිවේ 
(12) ස්ෙකීෙ ිෙෙිනට ඇතුල් විෙ.  තුටු පහටු ෙූ සුමනා ඇඳිලි බැඳවගන 
බලා සිටිොෙ. (13) ස්ෙකීෙ විහාරෙට පැයෙණි වතරනම දහසක් පමණ 
මික්ෂූන්ට ඒ දානෙ වබදා දුණි. එවහත් එෙ අෙසන් වනාවීෙ. (14) ඒ 
මික්ෂූන් ෙලඳා පාතර  වස්දූ පසු දඹිෙට ගිෙ වතරනම ආවේෙ. 

සිෙලු මික්ෂූන් හරිතාලතිස්සවග් ෙර්ණනාෙ කිෙයෙන් සිටිෙදී 
වලෝකපාල වදවිෙරැ සිෙුවදන එහි අෙුත් ඒ සිෙල්ල රන් පතර ෙල 
ලිොවගන වගාස් තේතිසා වදවිෙන්වග් සුධර්මා සමාවෙහි කිවෙේොහ. 
ගවම් නයෙන් මුලු වහළිෙ හරිතාලතිස්ස ෙෙි පර කට ෙූ ඒ ශර ද්ධාෙත් 
දානපතිො වනාවබෝ කලකින් වදේවලාෙ උපින්වන් ෙෙි ඔෙුහු පර කාශ 
කළහ. එෙැසූ සක්වදේ රනු ඔහු පරීක්ෂා කිරීමට සිතා මික්ෂු වේශෙක් 
මොවගන ඔහුවග් වගදරට ගිවේෙ. එවේවලහි හරිතාලතිස්සට කෑම 
පිළිවෙළ වකාට ඉිරිවෙහි තැබූ සුමනා පැන් වකෝප්පෙ ඔහුට දීම සඳහා 
තමාවග් අතට වගන සිටිොෙ. එවකවණහි ශකර ො ඔහු සමීපෙට අෙුත් 
(43) “මහාතිස්ස උපාසකෙ, මා ගවඟන් එවතර කරෙ  මම චචතය 
ෙැඳීම සඳහා අනුරාධපුරෙට ෙයෙ” ෙි කීෙ. 

(44) “වහාඳෙි ස්ොමීනි” කී වහවතම බත් කෑම තිබිෙදී ඒ 
මික්ෂුනම එවතර කරන්ට ගිවේෙ. (45) වතාටුපලට පැයෙණි ඒ මික්ෂුනම 
“තිස්සෙ, මාවග් නානකඩ වතාපවග් වගෙි මතක නැතිෙ ආයෙ”ෙි කීෙ. 
(46) එවිට වදවදනම හැරී වගාස් එෙ රැවගන නැෙත වතාටුපලට ඇවිත් 
“මාවග් සැරෙටිෙ එහි සිහි නැතිෙ තබා ආයෙ” ෙි මික්ෂුනම කීෙ. (48) 
නැෙත වදවදනම හැරී වගාස් සැරෙටිෙ වගන වතාටට අෙුත් (49) 
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“මාවග් බඳපටිෙ සිහිනැතිෙ තබා ආයෙ”ෙි කීෙ. (50) නැෙත හැරී වගට 
වගාස් ශකර  වතවම්, ස්ෙකීෙ වේශෙ වපන්ො (53) “තිස්සෙ, මුළු රෑ එහා 
වමහා ඇවිියෙන් තා විසින් දුෂ්කර වදෙක් කරන ලි. ඔබ ශර ද්ධාෙත් 
දාෙකවෙක්දැෙි විමසීමට මම වමහි ආවෙයෙ” ෙි කීෙ.  

තිස්ස වතවම් “නිවරෝගී පුරැෂෙකු ෙූ මට වමෙ අපහසු නැත. 
මාවග් උපස්ථාෙිකා ෙූ සුමනාවතාවමෝ ිෙ බඳුන රැවගන (එෙ අත 
වනාහැර) මුළු රැෙ සිටීවමන් අපහසු කරිොෙක ් කළාෙ” ෙි කීෙ. ශකර  
වතවම් “වතාපවග් බිරිෙ වතාපටම වෙෝගය ස්තරිෙකි. වතාපවග් සිංොසෙ 
නදුනුෙවනහි වදවිෙකුවග් හා වදෙඟනකවග් සිංොසෙ වමනි. තිස්සෙ, 
මට අෙසර වදෙ, මම නදුනුෙනට ෙයෙ” ෙි කිො වදේවලාෙට ගිවේෙ. 

වමවස් බුද්ධ ශාසනෙ ලැබ වබාවහෝ කුසල් රැස්කළ තිස්ස 
වතවම් තුසිත පුරවෙන් ආ රථවෙහි නැගී අහසින් ගිවේෙ. 
(මරණාසන්නවේදී සිදුෙූ පර ෙෘත්ති පළමු කථාවේදී වමන් විස්තර කළ 
ෙුතු ෙෙි දක්ො තිවේ.) 

 

3. ගෙගත් ග ෝසතාණන්ග ් කථාව 
 

වමවස් අසන්ට ලැවේ. වහළිෙ රැහුණු දනේවෙහි 
කම්වබෝනගවම් මලෙ නම් වතරනමක් ෙසෙි. ඒ වතරනම වපරෙරැ 
කාලවෙහි සිෙුරැ හැඳ පාතර  සිෙුරැ රැවගන කාම්වබෝනගමට පිඬු පිණිස 
ඇතුල් ෙුණි. එක්තරා යෙනිවසක් උපුල්මල් යෙටි අටක් රැවගන එන්වන් 
වතරැන් දැක ඒො වතරැන්ට දුණි. වතරනම ඒො රැවගන වම්ො 
මහසෑෙට පුදන්වනම්ද? සෑගිරිවෙහි පුදන්වනම්ද? මහවබෝිෙට 
පුදන්වනම් දැ ෙි සිතී. එවිට එතුමාට “තේතිසා මෙනවෙහි ෙූ සිළුයෙණ 
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සෑවේ දකුණු දළදාෙට වම්ො පුදන්වනයෙ” ෙි සිතක් උපණි. එවකවණහි 
අහසට නැගී අසුරැසනක් ගසන කාලෙක් තුළදී චෙනෙන්ත පරාසාදෙ 
ඉිරිවෙහි නිලුපුල්යෙටි රැවගන පහළ විෙ. සක්වදේ රන දකුණු දළදාෙ ද 
වක්ශධාතුන් ද සිළුයෙණ ඇතුවළ් මහා චෙනෙන්ත පරාසාදෙ ඉිරිවෙහි 
වොදුනක් ෙටැති සෑෙක් පිහිටු විෙ. වතරනම සෑෙ වෙත එළඹ අට 
තැනක ෙැඳ පර දක්ෂිණා වකාට එක්පවසක සිටිවේෙ. ශකර  වතවම් 
වතරැන් දැක පිරිස් සහිතෙ අෙුත් වතරැන්ට ෙැඳ පවසක සිටගත්වත්ෙ. 
වතරනම “වමවත් වබෝසත් වමහි එන්වන්දැ” ෙි සක්වදේ රනුවගන් 
ඇසීෙ. “එවස්ෙ ස්ොමීනි, අද අටෙකෙ, වබෝසත් වතවම් වමහි 
එන්වන්ෙ. එතුමා පක්ෂවේ පස්වෙනිදාත් අටවෙනිදාත් තුදුස්ෙක්දාත් 
පසවළාස්ෙක්දාත් වමහි ෙැඳීම පිණිස එන්වන්ෙ” ෙි කීෙ. ඔෙුන් වමවස් 
කථාකරන කල්හි එක් වද්ෙපුතරවෙක් මහත් පිරිෙරක් සමග නැවගනහිර 
වදසැ වපනුණි. ඔහු දැක වතරනම “වම් වමවත් වබෝසත් දැ”ෙි ඇසීෙ. 
“වම් වබෝසත් වනාවේ, අනය වද්ෙපුතරවෙක්”ෙි විචාවළ්ෙ. “වපර 
අනුරාධපුරවෙහි ඇඳුම් මැසීවමන් ජීෙත් ෙූ වබාවහෝ පින් කළ 
සන්නාලිවතවම්ෙ” ෙි වදේරන කීෙ. 

ඒ වද්ෙපුතර ො ඇවිත් දකුණු පැත්වතහි සිටගත්වත්ෙ. නැෙත 
තෙත් වද්ෙපුතරවෙක් මහ පිරිෙරින් ආවේ ෙ. වතරැන් විචාළ විට ඒ 
වබෝසත් වනාවේෙෙි ද අනය වදවිවෙකැෙි ද වදේරන කීෙ. ඔහු 
කෙවරක්දැෙි විචාළ විට “හරිතාලගවම් මහාදානපතිොෙ සිටි 
හරිතාලතිස්ස” ෙෙි කීෙ. ඒ වද්ෙපුතර ො බටහිර වදසැ සිටගත්වත්ෙ. 
ඉක්බිති මහ පිරිෙරැති වදවිවෙකු එනු දැක ඒ කෙවරක්දැෙි විචාවල්ෙ. 
“වම් වතවම් දුටුගැමුණු රනුවග් බාල වසාවහාෙුරැ ෙූ සද්ධාතිස්ස 
මහරන” ෙි කීෙ. වහවතම උතුරැ ිශාෙ වහාබෙයෙන් ඒ ිශාවෙහි 
සිටිවේෙ. ඉන්පසු මහපිරිෙරින් තෙත් වදවිෙකු එනු දැක ඒ කෙවරක්දැෙි 
වතරනම විචාවළ්ෙ. “ෙවමක් බුදුරදුන්වග් මහසෑෙ කරවී නම් ඒ වම් 
දුටුගැමුණු මහරනෙ”ෙි වදේරද කීෙ. ඒ වද්ෙතාො අෙුත් නැවගනහිර 
ිශාෙ වහාබෙයෙන් එහි සිට ගත්වත්ෙ. 
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ඔෙුන්ට පසුෙ වමවත් වබෝසත් පැයෙණිවේෙ. ඔහුවග් එක් එක් 
පැත්වතහි පිරිෙර සහිත ෙූ අබරණින් සැරසුණු වදෙඟවනෝ සිෙුවදන 
බැගින් ආහ. දැල්වෙන ගිනිවමන් පර මාෙත් ෙූ ඒ වදෙඟනන් දුටු වතරනම 
වම් ස්තරීහු සිෙුවදන යෙනිස් වලාෙදී කිනම් පිනක් කළාහුදැ ෙි විචාවළ්ෙ. 
එෙින් එක් වදෙඟනක් නානාෙණම නානාරශ්යෙ ඇත්තී ද විසිතුරැ 
ෙස්තරාමරණ ඇත්තී ද විෙ. එක් අඟනක් රතුරැස් ඇත්තී රතු ෙස්තරාමරණ 
ෙලින් ෙුක්ත විෙ. එක් අඟනක් තඹ පැහැත්තී එෙැනි රශ්යෙ හා 
ෙස්තරාමරණ ඇත්තී විෙ. එක් අඟනක් කසාෙන් රශ්යෙෙ ද කසාෙන් 
ෙස්තරාමරණ ද ඇත්තී විෙ. වදේරන වමවස් කීෙ. 

ගම් රටෙල් හැර ෙන අෙස්ථාෙක කුඹල් ගමක දැරිෙක් යෙශර  
පැහැති මල් පුදා දකුණු වදස සිටිෙි. නාගදීපවේ මහලු ස්තරිෙක් 
උපුල්මලින් චචතයෙ පුදා ෙම්පවසහි සිටිෙි. වහළිෙ කිණිහිරිෙ ගවමහි 
දැරිෙක් සෑෙට කිණිහිරි මල් පුදා දකුණු පසැ සිටිෙි. වපර තම්යෙණ ගවමහි 
විසූ ස්තරිෙක් ලුණුවිල පුදා ෙම්පසින් සිටිෙි. ෙම් වදවි වකවනක් වහෝ ිෙය 
ස්තරී වකවනක් වබෝසතාණන්ට පරිෙ වකවරත් නම් ඔෙුහු වබෝසතුන් 
පිරිෙරා වගන අහවසහි ෙත්. ඒ වබෝසත් වතවම් පුණු වපාවහෝදා චන්ද්ර ො 
වමන්ද, ශරත් කාලවෙහි සූර්ෙො වමන්ද, මෘගෙන් මැද සිිංහො වමන් 
ද, ගෙෙන් මැද ෙෘෂමො වමන් ද, පර්ෙතෙන් මැද මහවමර වමන් ද, 
පක්ෂීන් මැද ගුරැළා වමන් ද, ගිංගා මැද සාගරෙ වමන් ද, ගස් අතවරහි 
පරසතු රැක වමන් ද, මල් අතවරහි රත්පිෙුම වමන් ද, මැණික අතවරහි 
චෙදූර්ෙ වමන් ද, යෙනිසුන් අතවරහි සක්විති රන වමන් ද, පර්ෙතෙක් 
මුදුවනහි ගින්නක් වමන් ද, රන් වකාතක් වමන් ද සිෙලු වදවිෙන් 
ඉක්මො ෙර්ණවෙන් ද වත්නසින් ද බබළෙි. වමවස් අපරවමෙ ෙර්ණනා 
ඇති වමවත් වබෝසත්වතවම් වදෙඟනන් හා වදවිෙන් අතවරහි 
දැල්වෙන්නා වස් ආවේෙ. 

ඒ වදෙඟවනෝ සතර වදන යෙනිස් වලාවේ දී ජීවිතාන්තෙ දක්ො 
වනාවෙක් පින් වකාට තුසිත මෙනවෙහි ඉපද මහත් පිරිෙර ඇත්තිවෙෝ 
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වබෝසතුන් පිරිෙරා අෙුත් තුන් වොදුන් සිළුයෙණි සෑෙ ෙැඳ පර දක්ෂිණා 
වකාට මාවලෙය වතරැන් වෙත වගාස් ෙැඳ එකත් පවසක සිටිොහුෙ. 
වමවත් වබෝසත් වතවම් “ස්ොමීනි, වකාෙි රටකින් ෙැඩිවස්ක්දැ”ෙි ඇසී. 
“දඹිවින් ආයෙ” ෙි වතරනම කීෙ. දඹිේ ෙැසිෙන්වග් පරාර්ථනාෙ කුමක්දැ 
ෙි විචාළ විට “ඔෙුහු ෙම්කිසි කුශලක් වකාට වමවත් බුදුන් දකින්ට 
ලැවේො ෙි පරාර්ථනා වකවරති”ෙි කීෙ. වබෝසත් වතවම් “ෙම් කිසි 
කුශලක් වකාට මා දකින්ට පරාර්ථනා වකවරත් නම් ඒ සසර බිවෙන් බිෙ 
පත්ෙූ ඔෙුන් සසර සෙුවරන් එවතර කරන්වනක් ෙන්වනයෙ. අවිදයාෙට 
ොසස්ථාන ෙූ තෘෂ්ණා නමැති දැලින් ගැෙසීගත් සැඩපහරෙලින් 
ගසාවගන ෙනු ලබන වලෝකො මම එතර කරන්වනයෙ. වකවලස් නමැති 
ිෙසුළිෙලට අසුෙූ තෘෂ්ණා නමැති වසාරැන්ට හමුෙූ සිංසාර නමැති 
ිශාෙන්හි මුළාෙූෙන්ට ෙහපත් මග වපන්ෙන්වනයෙ. සිංජීෙකාලසූතරාදී 
මහානරකෙන්හි උපන් හැම සතුන්වග් දාහෙ නිෙන්වනයෙ. වමෝහ 
බන්ධනවෙන් බැඳුණු, තෘෂ්ණාෙවග් දාස බෙට පත් යෙනිසුන්වග් බැයෙ සිඳ 
නිෙනට පමුණුෙන්වනයෙ. රාග් ද්වේෂ නමැති අන්ධකාරවෙන් අන්ධ ෙූ 
නැසුනු ඇස් ඇති යෙනිසුන්වග් ඇස් පර ඥා නමැති කුර වොදා ශුද්ධ 
කරන්වනයෙ. වශෝකාතුර ෙූ ඒ නරාමරණාිවෙන් වපළුණු සත්ත්ෙෙන්ට 
ඥාන නමැති ඖෂධෙ දී සුෙපත් කරන්වනයෙ. වමෝහ අඳුවරන් මුළා වී 
සිරවගෙල හැසිවරන යෙනිසුන්ට ඥානාවලෝකෙ පතුරැො ඒ සිරවගෙ 
විෙෘත කරන්වනයෙ”ෙි කීෙ. 

වමවස් කිො වමවත් වබෝසත් වතවම් වතරැන් ෙැඳ තුසිත 
වදේවලාෙට ගිවේෙ. වතරනම කාම්වබෝන ගමට හැරී ආවේෙ. 

වසාවළාස් අසිංඛයෙක් මුළුල්වල් වබාවහෝ කුසල් රැස්වකාට 
නුෙණ වම්රීමට පැයෙණ ඒ වබෝසත් වතවම් බුදු ෙන්වන්ෙ. එවස් 
බුද්ධත්ෙෙට පැයෙණ සත්ත්ෙෙන්ට අනුකම්පා වකාට ඔෙුන් දහම් නැෙට 
නිංො එවතර කරන්වන්ෙ. ඒ දහම් නැෙට නැගුණු ධර්මපරිෙ මික්ෂුෙට 
සසරින් නික්ම නිෙන් ලැබිෙ හැකිෙන්වන්ෙ. ඒ වබෝසත් වතවම් 
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අනාගතවෙහි හැම සත්ත්ෙෙන්ටම පිහිට ෙන්නා ෙූ චමතරිෙ නම් බුදු 
රන ෙන්වන් ෙ. 

 

4. ෙහා දත්තග ් කථාව 
 

වමවස් අසන්ට ලැවේ. වහළිෙ රැහුණු නනපදවෙහි එක්තරා 
ගැල්කරැවෙක් සහලින් පිරෙූ කරත්තෙක් දක්කයෙන් ගැඹුරැ මඩ ඇති 
තැනකට පැයෙණිවේෙ. ගැල මවඩහි එරැණි. ඔහුවග් මහාදත්ත නමැති 
වගානා එෙ අින්ට අසමර්ථ විෙ. ගැල් පදෙන්නා වගානුට කථාවකාට 
“ඉින් වතෝ අද වම් ගැල වගාඩට අින්වනහි නම් යෙන්පසු කරත්තවේ 
වනාබඳින්වනයෙ” ෙි කීෙ. එෙසා මහාදත්ත වතවම් උත්සාහවෙන් පිරැණු 
සිතැත්වත් දැඩි වස් වීර්ෙෙ වකාට ගැල නගා සිටුෙන්ට මහන්සි 
ගත්වත්ෙ. ගැල්කරැො ඔහුවග් පිට අතගා පැවදේවේ ෙ. වගානා මුළු 
උත්සාහෙ වොදා සෙෙරක් කරත්තෙ ඇද්වද්ෙ. නමුත් මහළු බෙ නිසා 
ඇදගත වනාහැකි විෙ. සත්වෙනි ොරවේදී වේගවෙන් අින ඔහුවග් 
පපුෙ පැළී ගිවේෙ. ඌ වල් ෙමාරා එතැනම ෙැටුණි. ගැල්කරැො ඌ 
හැරදමා අන් වගාවනකු වොදාවගන ෙන්ට ගිවේෙ. 

එවිට එක්තරා ෙලන් සාදන්වනක් අෙුත් වගානා ජීෙත්ෙ සිටිෙදීම 
උවග් හම ගලො වගන මැටි ඇනීම පිණිස වගන ගිවේෙ. එක්තරා 
තිර්ෙමාණ්ඩ සාදන්වනක් අෙුත් වීණාතත් සෑදීම සඳහා උවග් නහර 
උපුටාවගන ගිවේ ෙ. එක් ෙැද්වදක් අෙුත් තමාවග් බල්ලන්ට උවග් මස් 
කපා දුණි. බල්වලෝ තුමූම මස් කඩාවගන ද කෑහ. කුරැකුහුඹුවෙෝද උවග් 
ඇඟට නැගී කන්ට පටන් ගත්හ. වමවස් ඒ වගානා මහත් දුකට පත්විෙ. 
එකල චුල්ල පිණ්ඩපාතිකතිස්ස වතරනම පන්සිෙෙක් මික්ෂූන් සමග ඒ 
මගින් ෙන්වන් ඒ වගානා දැක කරැණා උපදො පාතර ෙලින් නලෙ 
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වගනෙුත් වපවීෙ. ඒ පැන් බී වගානා ස්ෙල්ප ආස්ොදෙක් ලැබීෙ. 
වතරනම ඔහු ඉිරිවෙන් ොඩි වී මහා සතිපට්ටඨාන සූතර ෙ වදසා 
තිසරණෙ දුණි. සිල්පද කිෙන විට වගානා කලුරිෙ වකාට තේතිසා 
මෙනවෙහි තිස්වොදුන් විමනක උපණි. වහවතම වපර නාතිෙ බලා 
වතරැන්ට කෘතඥතාෙෙ වපන්වීම පිණිස මධයම රාතරී කාලවේ දී 
වදෙඟනන් දහසක් පිරිෙරාවගන විමානෙ සමඟ අෙුත් වතරැන්වග් 
පාමුලැ වහෙ එක් පවසක සිටිවේෙ. වතර නම ඔහුවගන් (2) “පින්ෙත, 
අමිරෑප ෙූ දර්ශනීෙ ෙූ වදෙඟනන් විසින් පිරිෙරන ලදුෙ හැම ිශාෙන් 
බබළෙන්නා ෙූ වතෝ කෙවරක්ද”ෙි ඇසී. 

වද්ෙපුතර  වතවම් (3) මම වපර අපාෙපර තිසන්ි ඇති වගාවනක් 
වීයෙ. වමෝහවෙන් ෙුත් උත්පත්ති ඇති ඒ මම කුසල් වනාහැඳින්වනයෙ. (4) 
ගැල්කරැවෙෝ මා ගැවලහි වොදා ගැඹුරැ මඩෙගුරක දැක්කිහ. එෙ 
අින්නා ෙූ මවග් හෘදෙ ෙස්තුෙ පැළී ගිවේෙ. (5) ගැල වගාඩ ගත් 
වකවණහි මම එහි ෙැටුවණයෙ. එවස් ෙැටුණු දුර්ෙල ෙූ මා දැක ස්ොයෙො 
හැර දමා ගිවේෙ. (6) මා ජීෙත්ෙ සිටිෙදීම ඇතවමක් මාවග් සම ද මස් ද 
නහර ද අකාරැණිකෙ උපුටාවගන ගිෙහ. (7) පින්ෙත් ස්ොමීන්ෙහන්වස් 
වමෙැනි විපතට පත් මා දැක අනුකම්පා ඇතිවස්ක් සතිපට්ටඨාන සූතර ෙ 
වදසූහ. (8) එෙ වදසා අෙසන්හි සරණ සිල් දුන්හ. සිල් වදන විට මාවග් 
මරණෙ සිදුවිෙ. (9) එහි මැරැණු මම තේතිසා වදේවලාෙ උපන්වනයෙ. 
ඉින් සිල් වදනතුරැ සිටිො නම් මට ොම වදේවලාෙ උපින්නට ඉඩ 
තිබුණි. (10) වදේවලාෙට ගිො ෙූද මාවග් පූර්ෙනාමෙ විනාශ වනාවීෙ. 
වදේරනු සහිත වදවිවෙෝ මා “මහාදත්ත” ෙෙි හඳුනා ගනිත්. (11) වගාන්ෙ 
සිටි මම ඉතා දරැණු දුකකට පත් වීයෙ. ඔබෙහන්වස් මට සූතර ෙක් වදසා 
තිසරණෙ ද දුන්හ. (12) ධර්මෙ කණට ෙැටුණ පමණින් වමෙැනි ඵලෙක් 
දකියෙ. දහසක් වදෙඟවනෝ මා පිරිෙරති. ඒ සූතර ෙ අසා වමෙැනි 
සම්පතකට පැයෙණිවෙයෙ. (13) ෙම් ස්තරී පුරැෂ වකවනක් බුදු සසුන 
ආශර ෙ වකවරත් නම් ඔෙුන්ට ලැවබන සැපෙ විස්තර කළ වනාහැක. 
(14) දැන් මට සරණ සිල් දී ඒ සූතර ෙම වදසනු මැනවිෙ. ඒ ධමම නමැති 
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නැෙට නිංො මා සසර සෙුවරන් එවතර කරනු මැනවි. (15) ඒ 
සූතර ොවග් බලවෙන් ද සරණසිල් බලවෙන් ද මම ආපාෙික පර තිසන්ිෙ 
හැර වද්ෙත්ෙෙ ලැබුවෙයෙ. (16) වමවස් සිංසාරවෙහි වනාඇලුණු 
මහාදත්ත නම් ඒ වද්ෙපුතර ො සතිපට්ටඨාන සූතර ෙ වදසන වමන් ඒ 
වතරැන්වගන් ඉල්වීෙ. (17) වතරනම සරණසිල් දී ඒ සූතර ෙම වදසා ඔහු 
පර ථම ඵලවෙහි පිහිටුවීෙ. (18) වද්ෙ පුතර ො බුද්ධ පුතර ෙන් සමීපවෙහි 
දහම් ඇස ලබා පාවදන ළඟ හිස තබා ෙැන්වද්ෙ. (19) දහසක් 
වදෙඟනන් හා වසෝොන් ඵලවෙහි පිහිටි වහවතම අහවසහි හිංසරානෙකු 
වමන් වදේවලාෙට ගිවේ ෙ. 

(20) එබැවින් බුදුෙරැ සත්පුරැෂ වස්ෙනෙ පසසති. ධර්මවෙන් 
පරීතිමත්වීම ෙඩ ෙඩාත් පසසති. (21) පණ්ඩිත වතවම් වබාවහෝ ගුණ 
උපදෙන්වන් ෙෙි දැනවගන සත්පුරැෂ සමාගමෙ පසසන්වන්ෙ. 

 

5. ෙගනෝරෙෙංස කථාව 
 

වමවස් අසන්ට ලැවේ. අනුරාධපුරවෙහි එක්තරා බාල 
සාමවණ්රනමක් දන් ෙළඳන උපාධයාෙ වතරැන්ට මල් හා වකාළෙර්ග 
පිළිගන්ො වමවස් පරාර්ථනාෙක් තැබීෙ. (1) “ස්ොමීනි, වම් පිවනන් ද 
වච්තනා පිහිටුවීවමන් ද ෙම් ෙම් තැනක උපින්වන් නම් ඒ ඒ තැන්හිදී 
වමානර මස් ලැවේො”ෙි. 

වහවතම කලුරිෙ වකාට එනුෙරම එක්තරා කුල වගෙක උපණි. 
ඔහු උපන්දා සිට සැමදාම ඒ වගට වමානර මස් ලැවේ. එ බැවින් ඔහුට 
“මවනෝරම-මෙුර මිංස” ෙෙි නම තැබූහ. වහවතම කර මවෙන් ෙැඩී 
ගිහිවගන් නික්ම සස්වනහි පැවිි විෙ. පැවිි ෙූ ඔහුට නිතරම වමානර 



 ඉතා පැරණි සිිංහල බණකතා පටුන වෙත 

15 
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මස් ලැබුණි. එක්තරා ිනක් එක්තරා ඇමතිවෙක් වමානර මසක් ලැබ ඒ 
වතරැන්ට ආරාධනා වකාට වගදරට වගන්ො අස්වනක හිඳුො ආහාර 
වදවී ෙ. ඔහුවග් මාර්ොෙ මාිංශවලෝමෙ නිසා ටිකක් වදනු කැමති විෙ. 
මස් ටිකක් ගන්නා විට සිෙල්ලම එකට ඇලී ආවේෙ. ගෘහණිෙ එෙ 
වෙන්කරන්ට වනාහැකිෙ සිෙල්ල වතරැන්ට දුණි. එෙ දැන මවනාරම-
මෙුරමිංස වතරනම සිනා පහළ වකවළ්ෙ. ඇමතිො සිනා පහළ කිරීමට 
වහ්තු විමසයෙන්: (2) ඉන්ද්රිෙ සවෙහි සිංෙර ඇති සිල්ෙත් පැවිද්වදෝ ෙම් 
කිසි කාරණෙක් දැන සිනාවසත්. (3) ඔබ විසින් මවනෝඥ ෙූ මසක් දැක 
සිනා පහළ කරන ලි. ඒ සිනාසීමට වහ්තු කිෙ මැනෙ, මම අසනු 
කැමැත්වතයෙ”ෙි කීෙ. 

වතරනම වමවස් කීෙ. (4) “මාවග් පින වනාදන්නා ෙූ ඕ 
වතාවමෝ ටිකක් වදනු කැමැත්තී ෙූොෙ. ඒ සිෙල්ල මාවග් පාතර ෙට 
ෙැවටනු දැක මම සිනා පහළ වකවළයෙ. (5) වමවලාෙ මසුරැ යෙනිස්සු 
ඉතිරි වනාවකාට වදනු කැමැත්වතෝ වනාවෙත්. පින්ෙත් පුද්ගලෙකු දැක 
මසුරැවීවමන් පලක් නැත. (6) මා විසින් වපර දක්ෂිණාර්හෙන් වකවරහි 
ෙම් පිනක් කරන ලද නම් එෙ අද පර තයක්ෂ ෙශවෙන් දක්නා ලැවේ. ඒ 
ස්තරිෙ සිදුරක් වසාෙෙි. (7) මසුරැ ස්තරිෙක් දැක මම සිනා පහළ වකවළයෙ. 
ඒ බෙ දත මැනවි  අන් කරැණක් වනාසිතනු මැනවි.” 

ඇමති වතවම් වතරැන්වග් පින විමසින්වනයෙෙි සිතා පසුදා සඳහා 
ආරාධනා වකාට නිෙුඩු සහවල් බත් කාඩි වහාි සමග ිෙ ෙුතුෙෙි සිෙ 
බිරිඳට කිො වගෙින් පිටත ගිවේ ෙ. නගරපාලක වද්ෙතාො යෙනිස් 
වෙසින් අෙුත් වමානර මස්ද ඇල්හාල් ද දී කිරි මුට්ටටිෙක් ද ඇමති 
බිරිෙට දී “ආර්ොවෙනි, ඇමතිතුමා වම් වද්ෙල් පිස මික්ෂුනමට දන් 
වදෙ”ෙි කීෙ. ඇමතිවග් මාර්ොෙ ඒ සිෙල්ල දැක ඇමතිතුමා මට කලින් 
වමවස් කිො වගාස් නැෙත සිත වෙනස්වකාට වම් වද්ෙල් අෙුවේ ෙනැ 
ෙි සිතා ඒො රැවගන මනාවස් උො දන් පිළිවෙල කළාෙ. වතරනම ද 
අෙුත් අස්නක ෙැඩහිඳ දන් ෙලඳා ගිවේෙ. ඇමතිො පසුෙ ඇවිත් “මිං 
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කීවස් සිෙල්ල කරන ලදදැ”ෙි බිරිෙවගන් විචාවළ්ෙ. ඕ ඔහුවග් කීම අසා 
ඔබ කලින් අනිකක් කිො පසුෙ අනිකක් කළාහ ෙි කීෙ. ඇමතිො පසුෙ 
මා විසින් කුමක් කරන ලදදැෙි විචාවළ්ෙ. ඔබ විසින් එෙන ලද මස් ද 
ඇල්හාල් ද කිරි මුට්ටටිෙ ද රැවගන මම දන් පිළිවෙල වකාට ඒ හියෙෙන්ට 
දුනියෙ ෙි ඕ කීෙ. වමෙ ඇසූ ඇමතිො විස්යෙතෙ පහන් සිත් උපදො 
“අවහෝ බුදුරදුන් විසින් ගිහිෙන්ට පැවිද්දන්ට ද පින් උපකාර වෙතිෙි කී 
වද්ශනාෙ මනාවස් වදසන ලද්දකි. දක්ෂ ෙූ යෙනිසා විසින් කුසල් ම කළ 
ෙුතුෙ. මම කාඩි වහාි සමග නිෙුඩු හාවල් බත් පිස වදෙ ෙි කිො ගිෙ 
නමුත් වද්ෙතාවෙෝ වමානර මස් ද ඇල්හාල් ද වගට වගනාහ. වමවස් 
පර තයක්ෂ ඵලෙක් දුටුවෙයෙ”ෙි කීෙ. 

ඉන් පසු වහවතම මහාදානපතිවෙක් විෙ. ධර්මෙට පරිෙ කරන්නහු 
විසින් වබාවහෝ පින් කළ ෙුතු ෙ. තුසිත පුරෙට ගිෙ සද්ධාතිස්ස 
ඇමතිො ද වමහිදී වබාවහෝ පින් වකාට තුසිත පුරෙටම ගිවේ ෙ. 

 

6. ඵුස්සගද්ව ගතරුන්ග ් කථාව 
 

වමවස් අසන්ට ලැවේ. උතුම් ද්වීපෙන්ට මුදුන්මල් කඩක් ෙැනි ෙූ 
සිිංහල ද්වීපවෙහි මාෙනානුවෙෝගීන් ෙසන කාළකන්දර නම් විහාරෙක් 
ඇත. ඒ වෙවහවරහි චමතරි විහරණ ඇති, ෙත්පිළිවෙත්හි වෙදුණු, 
සස්වනහි පිහිටි ඵුස්සවද්ෙ නමැති වෙෝගී වතරනමක් පන්සිෙෙක් 
මික්ෂූන්ට අෙොද වදයෙන් ොසෙ කරෙි. වහවතම යෙනිසුන්ට පරිෙමනාප ෙූ 
අතිශෙින් දැකුම්කලු පුද්ගලවෙක් විෙ. ෙම් අෙස්ථාෙක වතරනම 
පිඬුපිණිස වේ නම් ඒ මග කුඹුරැෙල ෙැඩකරන යෙනිස්සු වගානුන් ලිහා 
වතරැන් ෙැඳීමට මගට එති. වගාන්නු ඒ කාලවේ දී තමන්ට නිදහස 
ලැවබන බැවින් වතරැන්වග් ඒම බලාවපාවරාත්තුවෙන් සතුටු 
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සිතැත්වතෝ ෙූහ. ඒ චිත්තපර සාදවෙන් ඔෙුහු තේතිසාමෙනවෙහි උපන්හ. 
ඉක්බිති එවස් උපන් වපර වගාන්නුෙ සිටි වද්ෙ පුතරවෙෝ පන්සිෙ 
වදවනක් සුධර්මාසමාවෙහි රැස්ෙ වදේරනු ඉිරිවෙහි වමවස් කීහ. (1) 
සිල්ෙත් ගුණෙත් උගත් ඵුස්සවද්ෙ ෙෙි පර කට ෙූ වතරනමක් කාළකන්දර 
වලවණහි ෙසෙි. (2) වහවතම අඩු ආශා ඇත්වත්ෙ, ධුතාග ග දරන්වන්ෙ, 
සිෙලු සත්ත්ෙෙන්ට අනුකම්පා කරන්වන්ෙ, විවේකවෙහි ඇලුවණ්ෙ, 
ධයාන ෙඩන්වන්ෙ, මනා සිහි ඇත්වත්ෙ, ශාන්ත සිත් ඇත්වත්ෙ, (3) ඒ 
වතරනම සිෙලු සතුන්වග් ෙහපත කැමති වේ, සිෙලු සතුන් වකවරහි 
චමතරිෙ පතුරැෙයෙන් කාළකන්දරවෙහි ෙසෙි. (4) ඒ වතරනම යෙනිසුන්ට 
ද අමනුෂයෙන්ට ද මෘගපක්ෂීන්ට ද පරිෙ වේ. වහවතම නිතර ෙනවෙහි 
ෙසෙි. (5) ිනූ ඉඳුරන් ඇති ඒ ඵුස්සවද්ෙ වතරනම වමවස් අනන්ත ගුණ 
ඇත්වත්ෙ. (6) පන්සිෙෙක් පමණ වගානුන්ෙ ඉපද සිටි අපි වතරැන් 
වකවරහි සිත පහදො වම් වදේවලාෙට පැයෙණිවෙමු. (7) වනාවෙක් 
මෘගපක්ෂහීු ද එතුමන් වකවරහි සිත පහදො වදේවලාෙ උපන්හ. 
යෙනිසුන් ගැන කිෙනුම කිම? (8) වමවස් ඒ සිල්ෙත් මනාසිංෙර ඇති 
වතරනම වදේයෙනිස් වබාවහෝ වදවනකුන්ට ද මෘග පක්ෂීන්ට ද සැප 
එළෙන්නකි. 

තේතිසා ෙැසි වදවිවෙෝ වමවස් කාළකන්දර වෙවහර ෙැසි 
ඵුස්සවද්ෙ වතරැන්වග් ගුණ අසා වතරැන් දකිනු කැමතිෙ වදේරනු 
අමතා “පින්ෙත, අපි ඵුස්සවද්ෙ වතරැන් දකිනු කැමැත්වතමු” ෙි කීෙ. 
ශකර  වතවම් ඒ කීම පිළවිගන ෙම් පමණ ඉක්මනින් යෙනිවසක් ෙක් කළ 
අතක් ික්කරන්වන්ද, ික්කළ අතක් හකුළන්වන්ද, එපමණ ඉක්මනින් 
වදේවලාවින් බැස කාළකන්දර විහාරවෙහි ඵුස්සවද්ව වතරුන් ඉිරිවෙහි 
වපනී සිට වතරැන් ෙැඳ එක් පවසක සිටවගන (9) “ස්ොමීනි, 
තේතිසාෙැසි වදවිවෙෝ ඔබ දැකීමට කැමතිවෙති, එබැවින් වදේවලාෙට 
ෙමු”ෙි ොඥා කවළ්ෙ. වතරනම: (10) වද්වේන්ද්ර ෙ, මම පෘථග්නනවෙක් 
වෙයෙ. ෙම් සෘඬිෙකින් වදේවලාෙට ො හැකි නම් ඒ සෘඬිෙ මට නැතැෙි 
කීෙ. “ස්ොමීනි, ඔබ පෘථග්නන බෙ මම දනියෙ. ඔබට සෘඬිෙක් නැති 
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බෙත් දනියෙ. මම ඔබෙහන්වස් ඔසොවගන ෙන්වනයෙ  ඉෙසුෙ මැනෙැ”ෙි 
සක්වදේ රන කීෙ. වතරැන් නිශ්ශේද ෙූ විට ශකර  වතවම් එතුමන් 
ෙැඩහුන් ගලත් සමග ඔසො වගන ගිවේෙ. ඔසෙන වකවණහිම 
වතරනම ඇස් පිො ගත්වත්ෙ. (එවස් වකවළ් වදෙඟනන් වනාදැකීම 
සඳහා ෙෙි සහස්සෙත්ථුවෙහි කිෙැවේ) වදේරන වතරැන් වගනවගාස් 
ෙැඩහුන් ගල්තලාෙ සමගම සුධර්මා සමාවෙහි තැබීෙ. සිෙලු වදවිෙරැ 
වතරැන් ෙැඳ හාත්පසින් පිරිෙරා ඉඳ ගත්හ. වතරනම සිංෙුත්ත නිකාවේ 
මහාෙර්ගෙ කටපාඩයෙන් කීෙ. ඒ වද්ශනාෙසානවේදී වතරනම 
“වද්ෙරානවෙනි, මා යෙනිස් වලාෙට වගන ෙනු මැනවි  පිණ්ඩපාත 
කාලෙ ෙන්වන්ෙ”ෙි කීෙ. ශකරවතවම් ෙහපතැෙි කිො ගල්තලාෙ සමග 
වතරැන් වගනෙුත් කාළකන්ද විහාරවෙහි තැබී. යෙන් වපර ඒ වතරැන් 
සිංෙුත්ත මහා ෙග්ගෙ කිෙෙන විට ොම තුනකින් නිමාෙට ෙෙි. එබැවින් 
වමහිදීත් ඒ ෙර්ගෙ කිො අෙසන් වෙන විට යෙනිස් වලාෙ උදෑසන බත් 
කාලෙෙි එතුවමෝ දැනගත්හ. ඒ නිසා තමා යෙනිස්වලාෙට වගනෙන වස් 
සක්වදේ රනුට කීෙ. සක්වදේරන වම් ආකාරවෙන්ම සෙරක් වම් වතරැන් 
වදේවලාෙට වගන වගාස් ධර්ම ශර ෙණෙ වකවළ්ෙ. 

වතරනම එක්ිනක් වබෝමලුෙ මනාවස් හැමද බුදුගුණ සිහි 
කරයෙන් ඇඳිලි බැඳවගන වබෝිෙ වදස බලයෙන් සිටිවේෙ. මාරො එෙ 
දැක වික්වෂ්ප කිරීම පිණිස මහාොතෙක් මො වබෝමලුවෙහි කසළ 
වගනෙුත් දමා ගිවේෙ. නැෙත වතරනම එෙ හැමද බුදුගුණ සිහිකරයෙන් 
සිටිවේෙ. නැෙත මාරො ෙඳුවරක් වී ඒ ඒ අත්තට පනියෙන් මලුෙ කැත 
කවළ්ෙ. වතරනම නැෙතත් එෙ හැමද බුදුගුණ සිහිකරයෙන් සිටිවේෙ. 
නැෙත මාරො මහලු ගෙෙකුවග් වෙසින් අෙුත් වබෝමලුවෙහි ඇවිියෙන් 
පාගා අෙුල් වකවළ්ෙ. එවිට වතරනම වම් මාරො ෙෙි දැනවගන (12) 
“පාපිෂ්ටෙ, මම මනාවස් හැමි වබෝමලුෙ දැක සිත පහදා ගත්වතයෙ  වතෝ 
කුමක් වහෙින් මට අන්තරාෙ වකවරහිදැ”ෙි ඇසී. මාරො වතරැන් විසින් 
මා හැඳිනගත්තා ලදැෙි දැන සිෙවෙසින් වපනී සිටිවේෙ. 



 ඉතා පැරණි සිිංහල බණකතා පටුන වෙත 

19 

Non-commertial Distribution 

 

(13) ඵුස්සවද්ෙ වතරනම තමා ඉිරිවෙහි සිටි මාරො දැක වමවස් 
කීෙ  (14) “ඔබ බුද්ධරෑපෙ මො වපන්වීමට සමර්ථවෙහි. මම එෙ දකිනු 
කැමැත්වතයෙ. එවස් කරන වලස ඉල්ලයෙ”ෙි. (15) ෙහපතැෙි පිළිගත් 
මාරො වදතිස් මහා පුරිස් ලකුණින් ෙුත් බුද්ධ රෑපෙක් මොවගන 
වතරැන් ඉිරිවෙහි සිටිවේෙ. ඉක්බිති වතරනම බුද්ධරෑපෙ දැක ඇඳිලි 
බැඳවගන දැහැගත් වලාම් ඇත්වත් කඳුළු පිරැණු ඇත් ඇතිෙ 
පැහැදීවමන් ෙුතුෙ දීපිංකර පාදමූලවේ පටන් වබෝසත් සිරිත වමවනහි 
වකාට බුදුගුණ සිහිකරයෙන් වමවස් කීෙ: (16) මහාමුනීන්ද්රවෙනි, හුදකලා 
ෙූ මා සඳහා ඔබ විසින් කරැණාසහගත සිතින් වනාවෙක් කලාපෙලදී 
කුසල් රැස් කරන ලි. (17) සිෙ සිරැරැත් පරිතයාග කරන ලි. සිල් 
රැක්වකෙ. තපසට ගිවේෙ, පර ඥාෙ පිරැවේෙ, (18) වීර්ෙෙ දැඩිවස් වගන 
ඉෙසීම පුරැදු වකවළ්ෙ, සතයවෙහි පිහිටිවේෙ  අිෂ්ඨානෙ පිරැවේෙ. 
(19) වමත් සිතැති ඔබ දුක් වදවකහි වනාසැලුණාහ. නිෙන් මඟ 
වසාෙයෙන් වබාවහෝ දුක් අනුමෙ කළහ. (20) වමවස් ඔබ ෙහන්වස් ඒ ඒ 
නාතිෙලදී වලෝකොට හිත පිණිස පිළිපියෙන් දීඝම ෙූ සිංසාර මාර්ගවෙහි 
ඇවිද්ද වස්ක. (21) පිනින් හටගත්තා ෙූ ඔබවග් වම් මවනෝරමය ෙූ බුද්ධ 
රෑපෙ වදේයෙනිස් අසුරෙන්වග් වනත් අලෙන්නකි. (22) චකර ලක්ෂණ 
ඇති ඔබවග් පාදවෙෝ උඩ පැත්වතන් උසෙ සිටිොහ. විලුම්වදක ිගෙ. 
වකණ්ඩා වදක ඒණි මුෙන්වග් වකණ්ඩා ෙැනිෙ. කලො මනාවස් 
පිහිටිෙහ. (23) දකුණට කැරකුණු නාමිෙක් ඇත. වකෝෂෙක ගිලුණු 
පුරැෂලිිංගෙ ඇත. උරහිස් වදක ද බාහු වදක ද ික්වෙති. වබල්ල 
ෙටකුරැෙ. අඩුෙක් නැත. (24) ික්ෙූ ඇඟිලි ඇත්තාහ, තඹෙන් නිෙවපාතු 
ඇත්තාහ, උස්ෙූ නහෙක් ඇත, මනා බැම වදකක් ඇත. සිිංහොවග් 
ඉිරිපස ශරීරෙ ෙැනි ශරීරෙක් ඇත. සිිංහොවග් හක්ක ෙැනි හක්කක් 
ඇත. (25) සමෙූ සුදු ෙූ අඩු වනාෙූ සතළිසක් දත් ඇත්තාහ. පළල් ිෙක් 
ඇත්තාහ. රතුවතාල් ඇත්තාහ. ෙසුපැටෙුන්වග් ඇස් ෙැනි ඇස් 
ඇත්තාහ. (26) වද්දුනු ෙැනි ඇස්බැම ඇත්තාහ. ගෙ කිවරන් නගින 
වපණ ෙැනි සුදු ෙූ ඌණම වරෝමෙක් ඇත. අඳුන් පැහැති දකුණු අතට 
ෙකුටු ගැසුණු හිසවකස් ඇත්තාහ. (27) උඩට හැරැණු වලාම් ඇත්තාහ. 
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හිවසහි උණ්හීසෙ*3 බබළෙි. රන්ෙන් ශරීර ඇත්වත්ෙ. නුගගසක 
අතුපතර හා ගැලවපන උස වමන් නිවගරෝධපරිමණ්ඩල ඇත්වත්ෙ. (28) 
සිෙලු සත්ත්ෙෙන්ට උත්තම ෙූ හැමමරැන් ිනූ වමෙැනි සම්මා සම්බුදු 
රන අනිතයතාවෙන් ෙැඩුවණ් අද වනාදක්නා ලැවේ. (29) කුණ්ඩලී 
ෙශවෙන් කැරකුනු නිල්පැහැති රැස් විහිදුෙන උණ්මීස සහිත බුදුන්වග් 
ඒ වක්ශවෙෝ අද වනාදක්නා ලැවබත්. (3) පුන් සවඳ් පැහැෙ ඇති කිරි 
වපණ වමන් සුදු ෙූ ඒ ඌණම වරෝම ධාතුෙ දසදහස් සක්ෙළ ආවලෝක 
පතුරැො අද වනාදක්නා ලැවේ. (31) ික් ෙූ පුළුල් ෙූ නිල්ෙූ නිර්මල ෙූ 
ආවලෝක සහිත ෙූ ඒ ඇස් අද වනාදක්නා ලැවේ. (32) දකුණට කැරකුණු 
නාමිෙ ද, වකෝෂවෙන් ෙැසුණු ලිිංගෙද ඇවතකුවග් බඩ ෙැනි කුක්ෂිෙ ද, 
එණිමුෙකුවග් ෙැනි වකණ්ඩා ද විනාශෙට වගාස් වනාවපවනති. (36) බුදු 
රනුන්වග් උඩි පතුල් පැලූ සක්වගඩිෙක් වමනි, විලුම් ික්වෙති, ෙටිපතුල් 
චකර ලක්ෂණවෙන් ෙුක්ත වෙති. ඒ සිෙල්ල අද වනාදක්නා ලැවේ. (36) 
බුදු රන මසින් පිරැණු තැන් සතක් ඇත්වතකි, අපර ති 
පුද්ගලඅසමසමවෙකි. බබළන ලකුණු ඇත්වතකි. සිෙල්ල අද 
අදෘශයමානෙ. 

(37) මාරො විසින් නිර්යෙත රෑපෙ දුටු වතරනම වමවස් විදසුන් 
ෙඩා රහත්බෙට පැයෙණිවේෙ. (38) මාර වතවම් එෙ දැනවගන වතරැන් 
විසින් මම ෙිංචාකරන ලියෙ සිතා වදාම්නස් ඇතිෙ එතැනම අන්තර්ධාන 
විෙ. වතරනම රහත්වී ෙෙි දැනගත් ශකර  වතවම් එහි අෙුත් “ස්ොමීනි, 
වදේවලාෙට ෙමු”ෙි කීෙ. වතරනම ෙහපතැෙි කිො එහි වගාස් දහම් 
වදසා සෘඬිවෙන් ස්ෙකීෙ විහාරෙට පැයෙණිවේෙ. ඉක්බිති එක්තරා නා 
රවනක් ස්ෙකීෙ මෙනවෙන් නික්ම වතරැන් වෙත වගාස් පන්සිෙෙක් 
මික්ෂූන් සමග දානෙ පිළිගන්නා වස් වතරැන්වගන් ඉල්වීෙ. වතරනම 
නිශ්ශේදවීවමන් එෙ පිළිගත්වත්ෙ. එදෙස්හිම තම්බාවේ සුමනවතර 

                                                                 
3 උණ්හීස නම් නලල්පටක් බැන්දාවස් වපවනන හිවස් පිහිටීමකි. 
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(=තම්බසුමනවතර) නම ඵුස්සවද්ෙ වතරැන් ෙැඳීම සඳහා පන්සිෙෙක් 
මික්ෂූන් සමග එහි පැයෙණිවේෙ. වහවතම වතරැන් ෙැඳ “ස්ොමීනි, 
පිණ්ඩපාතෙ සඳහා ොමට සුදුසු කාලෙ”ෙි කීෙ. “වනාගිෙ මැනෙ, 
වතරෙරැන් හා එක්ෙ මම අද පිණ්ඩපාතෙ ගනියෙ”ෙි ඵුස්සවද්ෙ වතර 
කීෙ. තම්බසුමන වතරනම එකඟ විෙ. ඉක්බිති නා රන වගාස් “ස්ොමීනි 
පිඬු සඳහා ෙැඩීමට වෙෝගය කාලෙ”ෙි දැන්වීෙ. නාරනුවග් කීම අසා 
ඵුස්සවද්ෙ වතරැන් පර මුඛ දහස්නමක් මික්ෂූහු නාරනුවග් විමානෙ 
සමීපවෙහි ෙූ ගිංඉෙුවරහි ෙැඩි මහලු පිළිවෙළින් සිටගත්හ. නාරන 
සිෙපිරිස සමග අෙුත් මහවතරැන්වග් පාතර ෙ වගන ිෙයාහාරවෙන් 
පුරො වතරැන්ට දුණි  ිෙසළු වදකක්ද පාමුල තැබීෙ. වතරනම ඒ 
පිණ්ඩපාතෙත් සළු වදකත් අනය මික්ෂුනමකට දුණි. නාරන නැෙත දන් 
පාතර ෙක් හා සළු වදකක් දුණි. වතරනම එෙ වතවෙනි මික්ෂුෙට දුණි. 

වමවස් දහසක් පමණ ෙූ මික්ෂූන්ට වදන අතර තම්බසුමන 
වතරැන්වග් ශිෂය ෙූ වදනමක් ඒො ගන්ට වනාකැමති ෙූහ. නාරන එෙ 
දැක එතැනට අෙුත් වනාගැනීමට කාරණෙ කිවමක්දැෙි විචාවළ්ෙ. 
“මහරන අපි ෙත්බිඳීම වනාකරන්වනමු”ෙි ඔෙුහු කීහ. ෙත්බිඳීම කුමක්දැෙි 
ඇසූ විට තමන්ට ලැවබන වදෙ පමණක් ගැනීම ෙෙි කීහ. නාරන 
ෙහපතැෙි කිො ෙස්තර වනෝඩු වදකක් ඒ වදනමවග් පාමුල තැබීෙ. එහි 
තැබූ වකවණහි ඒ වනෝඩුවදක වනෝඩු සතරක් විෙ. එෙ දැක මික්ෂූහු 
විස්මෙට පත්ෙූහ. නාරන ෙනාහි වනාසතුටු වී ඒ මික්ෂූන්ට සිංවේග 
උපදෙනු සඳහා ඵුස්සවද්ෙ වතරැන්වග් ගුණ පර කාශ කරයෙන් වමවස් 
කීෙ: (39) කාළකන්ද විහාරවෙහි ෙසන ඵුස්සවද්ෙ මහවතරැන්ට මම 
බතින් ආරාධනා වකවළයෙ. මම ඒ වතරැන්ට දානෙ වදයෙ. (40) වතරනම 
පිළිවගන ඉින් ඔබට වනාවද් නම් වතරනම ඔබවග් සැපෙ කැමති 
ෙන්වනක් වනාවේ. (41) ඒ වතරැන්වග් පින නිසා මම ආහාරත් ෙස්තර ත් 
වදයෙ. වතරනම පිළිවගන දහස්නමටම වදෙි. (42) වතරැන් විසින් 
වපරනාතිෙලදී වමෙැනි පින් කරන ලි. ඒ පින ඔබට නැත. එබැවින් 
නුෙණැත්වතනි, වමෙ පිලිගත මැනවි. (43) ඒ වතරනම චමතරීවිහරණ 
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ඇත්වත්ෙ. රහත්ෙ, ආශර ෙ නැත්වතකි, ඒ ගුණ ඔබට නැත. එබැවින් 
පඬිරැෙනි, වමෙ පිළිගත මැනවි. (44) වම් ෙනවරාවදහි දරැණු ෙූ නිතර 
වල් මස් අනුමෙ කරන, එකිවනකාට හිරිහැර කරන සත්ත්ෙවෙෝ 
ඇත්තාහ. (45) ඔෙුහුද වතරැන්වග් චමතරී බලවෙන් හිිංසාකරන සිත් 
දුරැවකාට සැප ලැබූහ. (46) ඵුස්සවද්ෙ මහවතරනම වමෙැනි ගුණ 
ඇත්වතකි. ඔබට ඒ ගුණ නැත. එබැවින් පරාඥවෙනි, වමෙ පිළිගත 
මැනවි. (47) ෙක්ෂවෙෝද, නාගවෙෝද, මිතවෙෝද, වදේවලාෙ වදවිෙරැද 
ඉන් මත්වතහි වදවිෙරැද (48) ඵුස්සවද්ෙෙන් ෙහන්වස්ට පරිෙ කරත්. 
ඔබට පරිෙ කරන්වනක් නැත. එබැවින් වමෙ පිළිගත මැනවි. (49) නාරනු 
විසින් ඉිරිවෙහි සිට වමවස් අෙොද කරනු ලැබූ ඒ මික්ෂහූු ඒ දනත් 
ෙස්තර ත් පිළිගත්හ. (50) වමවස් ඵුස්සවද්ෙ වතරනම නාගෙන්ටද 
ෙක්ෂෙන්ටද මිතෙන්ට ද වදවිෙන්ට ද යෙනිසුන්ට ද පරිෙ ෙූවෙකි. (51) 
චමතරී විහරණ ඇති මික්ෂූහු වමවස් වබාවහෝ ගුණ ඇත්වතෝ ෙෙි දැන 
බුදු රදුන් විසින් පසස්නා ලදහ. ෙම්වස් ඵුස්සවද්ෙ වතරනම නාග-
ෙක්ෂ-මිත-යෙනිස් ෙන වමාෙුන්ට පරිෙ වී ද එවමන් අනය චමතරීවිහරණ 
ඇති මික්ෂූහු ද ඔෙුන්ට පරිෙවෙති. 

 

7. සාලිකුෙරුග ් කථාව 
 

වමවස් අසන්ට ලැවේ. ආර්ෙෙන්ට ොසස්ථාන ෙූ 
අනුරාධපුරවෙහි වලෝකුරැෙැවඩහි දක්ෂ ෙූ කාර්යෙකවෙක් විෙ. 
වගාවිතැන් ෙැඩ කරන අන් යෙනිවසක් වගාවි උපකරණ සාදො ගැනීම 
සඳහා ඇල්සහල් ද ඌරැ මස් ද වේෙැල් කරටි ද ඒ කාර්යෙකොට පඬුරැ 
පිණිස රැවගන ආවේෙ. වහවතම එෙ බාරවගන (1) ඇල්හාල් හා 
ඌරැමස් මට තෑගි පිණිස වගවනන ලි  මම එෙ දහස් ගණන් පඬුරැ 
ලැබිෙ හැක්කක් කරන්වනයෙ ෙි සිතී. (2) වම් අතර පුෙඟු ිෙෙින් ෙැසි 
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වතර සතර නමක් පිඬු පිණිස අනුරාධපුරෙට ආහ. (3) දක්ෂිණාර්හෙන් 
වසාෙන්නා ෙූ ඒ කාර්යෙකො ඒ මික්ෂූන් දැක්වක්ෙ. (4) නුෙණැති ඒ 
යෙනිසා ඒ මික්ෂූන්ට ආරාධනා වකාට තමාවග් වගට පමුණුො මනාවස් 
පැනෙූ ආසනෙල හින්වදේවේෙ. (5) ඉන්පසු පැහැදුණු සතුටු සිත් ඇති 
වහවතවම් මස් සහිත ඇල් හාවල් බත් සකසා සිෙතින් දී වමෙැනි 
පරාර්ථනාෙක් වකවළ්ෙ. (6) “ිෙයමෙ වහෝ මනුෂයමෙ ෙූ ෙම් ෙම් මෙෙක 
උපින්වනම් නම් දහස් ගණන් පඬුරැ මා වෙත එළඹ සිටිත්ො”ෙි. (7) 
වහවතම තාදීගුණ ඇති රහතන් වකවරහි ඒ දානෙ දී ඒ වසාම්නසින් 
ෙුතුෙ කලුරිෙ වකාට දුටුගැමුණු මහරනුවග් බිසෙවග් කුවසහි පිළිසිඳ 
වගන ඒ රනුවග් පුතර මාෙෙට පැයෙණිවේෙ. (9) ඔහු මෙු කුවස් පිළිසිඳ 
ගත්දා සිට දහස්ගණන් පඬුරැ ගලා එන්ට ෙූහ. මෙුවද්විෙ ඒො 
පිළිගත්තාෙ. (10) මෙුකුසින් බිහි ෙූ ින සිට කුමාරොම ඒො පිළි 
ගත්වත්ෙ.  

වමවස් වදාවළාස් ෙර්ෂෙක් ඉක්වමන තුරැ පඬුරැ ගලා ආ බැවින් 
ද ඒ කාලෙ තුළදී වලෝකවෙහි ඇල්හාල් රැස්වීම සිදුෙූ බැවින් ද 
එකුමරැට සාලි කුමරැ ෙෙි නම තැබූහ. කලකට පසු උත්තම රෑපධර ෙූ 
අවසෝකමාලිනී නමැති සැවඩාල් කුමරිෙක් ඔහවුග් මාර්ොෙ ෙූොෙ. 
ඇවග් පූර්ෙ නන්ම කථාෙ වමවස්ෙි :- 

අතීතවෙහි කාශයප සමයක් සම්බුද්ධෙන් ෙහන්වස් පිරිනිවි කල්හි 
බරණැස් නුෙර එක්තරා දුගී මැහැල්ලක් සිංඝොට ද මික්ෂූන් වදනමකට 
ද නිතිපතා දන් වදෙි. එක් ිනක් මික්ෂු නමක ්කල් ඇතිෙම ඇවග් වගට 
ආහ. උපාසිකාෙ ඔෙුන් දැක “ස්ොමීනි, තෙම දන්වේලාෙ 
වනාපැයෙණිවේෙ. දානෙ පිළිවෙල කරන තුරැ වම් ශාලාවෙහි ෙැඩහුන 
මැනෙැ”ෙි කීෙ. මික්ෂූහු අසුන්හලට වගාස් බණ කිෙයෙන් උන්හ. 
මැහැල්ලිෙ ෙහා දන් පිළිවෙල වකාට “දුෙණිවෙනි, අසුන්හලට වගාස් ඒ 
මික්ෂූන් කැඳොවගන එෙ. ඔෙුහු වබාවහෝ වේලාෙක් එහි සිටිොහ”ෙි එක් 
දුෙකට කීෙ. ඈ එහි ෙන විට මික්ෂූන් දහම් වදසූ බැවින් ඕ ධර්ම කථාෙ 
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අෙසන් කරන වතක් සිට වද්ශනාෙසානවෙහි වතෙරක් සාධුකාර දී 
“ස්ොමීනි, දන් ෙැළඳීමට කාලෙ පැයෙණිවේෙ”ෙි මික්ෂූන්ට දන්ො ඔෙුන් 
ෙැඩමො වගන වගට ආෙ. සිදු ෙූ පුෙත් වනාදත් මෙ “හිතුෙක්කාර 
වකල්ල, වකාවහ් ඇවිද දෙල් ෙූ පසු මික්ෂූන් රැවගන ආවෙහි දැ”ෙි ඇසී. 
දුෙණිවෙෝ (11) “සැවඩාලිෙ, කුමකට කිවපහිද? මම බණ අසයෙන් 
උන්වනයෙ. බණ ඇසූ මට සැවඩාලිෙ වකෝපවේ”ෙෙි කීහ.  

(12) වකෝපවෙන් මැඩුණු ඕවතාවමෝ මෙට පරැෂ ෙචන කීෙ. ඒ 
කීවම් ෙරින් ඈ වබාවහෝ පේ රැස්කර ගති. පසුෙ ඒ වදවදනම 
වමවලාවින් යෙෙවගාස් වදේවලාෙ උපන්හ. දුෙ වබාවහෝ කලක් එහි ෙැස 
එෙින් චයුතෙ යෙනිස් වලාෙ සැවඩාල් කුලෙක උපණි  ඇෙ මනා රෑ 
ඇත්තීෙ. දැකුම්කලුෙ. අනුන් පහදෙන ස්ෙමාෙ ඇත්තීෙ, ධනවෙන් 
ආඪ්යෙ, වබාවහෝ උපකරණ ඇත්තීෙ. බණ අසා සාධුකාර දීම නිසා 
ඇවග් මුඛවෙන් රැස් විහිවදති. වමවස් පරම්පරාවෙන් අෙුත් 
අනුරාධපුරෙ අසළ එක්තරා ගමක සැවඩාල් කුලවෙහි ඉපදුණි. 
එකල්හිත් මනා රෑ ඇති, දර්ශනීෙ ෙූ, පැහැදීම් එළෙන, රන්ෙන් පැහැති 
වදෙඟනක් සමාන විෙ. බණ අසා සාධුකාර දුන් බැවින් ඇවග් කටින් 
අවසෝකමල් වකසුරැ ෙැනි රැස් විහිවදති. එබැවින් ඈට “අවසෝකමාලිනී” 
ෙෙි නම තැබූහ. වදාවළාස් හැවිරිි විවෙහි සිටි ඕ එක් ිනක් ෙම්කිසි 
කටෙුත්තක් නිසා අනුරාධපුරෙට ගිොෙ. සාලි රාන කුමාරෙත් එථෙක 
නැගී පිරිෙර සහිතෙ නුෙරින් පිට ෙන්වන් නුෙර වදාරටුෙ අසලට 
පැයෙණිවේෙ. අවසෝකමාලිනිෙ කුමරැ දැක බිෙපත් වී මගින් ඉෙත්ෙ 
පරාකාර බිත්තිෙට වහ්ත්තු විෙ. කුමරා ඇෙ දැක සිතිෙම් කළ රෑපෙකැෙි 
සිතා යෙනිසුන්වගන් විචාරයෙන් වමවස් කීෙ: (13) පරාකාර බිත්තිවෙහි ඇඳි 
වම් ස්තරී රෑපෙ අතිශෙින් වහාබවන්ෙ. යෙන් වපර අප විසින් වනාදක්නා 
ලද වමෙ කෙරකු විසින් අඳින ලද්දක්ද?” වමෙ සිතිෙම් කළ රෑපෙක් 
වනාවේ  වමෝ සැවඩාල් දැරිෙකි. වනාවපවනන වස් සිටිනු කැමති ඈ 
බිත්තිෙට වහ්ත්තු වී සිටී” ෙෙි යෙනිස්සු කීහ. (15) දැරිෙක්ෙ ෙන ෙචනෙ 
අසා පිළිබඳ සිතැති කුමාරො “ඇෙ අන්තඃපුරෙට වගනෙේ  ඕ මාවග් 
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බිරිෙ ෙන්නීෙ”ෙෙි කීෙ. (16) කුමරැවග් කීම අසා ඉක්මනින් එතනට ගිෙ 
යෙනිස්සු බිත්තිෙට ඇලී සිටි ඇෙ ඉෙතට ගත්හ. (17) ඇෙ අබරණෙලින් 
සරසා සළුෙක් අන්දො මනාවස් සුෙඳ ගල්ො කුමරැ සමීපෙට වගනාහ. 
(18) කුමරා ඇෙ රැවගන සිෙ මාලිගෙට වගාස් වමවහසි තනතුවරහි 
තබා මහත් සත්කාර වකවළ්ෙ. 

ඒ පුෙත ඇසූ දුටුගැමුණු මහරන සැවඩාලිෙක් මාර්ො වකාට 
වගන අන්තඃපුරෙට ඇතුල් වකවළ්ෙෙි ඉතා කිපී සාලි කුමරැ නුෙරින් 
වනපන්වනයෙෙි සිතා එහි ආවේෙ. අවසෝකමාලිනිෙ රනු දැක රන් 
මානනෙකට පැන් වගන රනුවග් පා වස්දීම පිණිස රනු වෙත ආෙ. ඇවග් 
රෑපසම්පත්තිෙ දුටු රනවතම රාගවෙන් මත්විෙ. සාලි කුමරාද අෙුත් 
රනුට ෙැඳ සිටිවේෙ. රන වතම කුමරැ දැක (19) “ඉින් තාවග් බිරිෙ 
වනාවී නම් මම ඇෙ මාර්ො තනතුවරහි තබා ගන්වනයෙ. පිළිබඳ 
සිතැත්තහුට කුලෙක් වහෝ වගෝතර ෙක් විදයමාන වනාවේ” ෙෙි කිො හැරී 
ගිවේෙ.  

වමවස් අවසෝකමාලිනිෙ සාලි රානකුමාරොවග් බිරිෙ විෙ. කුමරා 
දහස් ගණන් පඬුරැ ලබයෙන් විසීෙ. (20) වමවස් ෙසන කුමරැට වම් 
පුණය විපාකෙ කාවග්ද? මාවග්ම පින් බලෙක්දැ ෙි විමසීමට සිතක් පහළ 
විෙ. (21) වමවස් සිතා ෙනවෙහිදීත් වම් විපාක ලැවබත් දැෙි විමසීම 
පිණිස කසාෙත් හැඳවගන තනිෙම නුෙරින් නික්ම බටහිර ිශාෙට වගාස් 
පඳුරැ අස්වස් සැඟවී හුන්වන්ෙ. (23) ඔහු වමවස් හිඳින විට රනින් 
කළාෙූද රිදී-තඹ-පිත්තලෙලින් කළා ෙූ ද මානන පුරො ගත් කරත්ත 
පන්සිෙෙක් රැවගන නනපදෙැසිවෙෝ එහි ආහ. ඒො වගනාවේ කුමරැට 
දීම සඳහාෙ. කුමරා ෙම් තැවනක හුන්වන් නම් ඒ ගැල් එතැන්හි 
නැෙතුණාහ. කුමාරවතවම් වම්ො මා සඳහාම වගවනන ලදැෙි දැනවගන 
ඒ පඬුරැ පිළිවගන ස්ෙකීෙ මෙනෙට ආවේෙ. පසුදා උතුරැ වදාරටුවෙන් 
නික්ම එවස්ම සැඟවී හුණි. (25) එින රත්හැල් පිරෙූ කරත්ත 
පන්සිෙෙක් අෙුත් කුමරැ හුන් තැන නැෙතුණි. ගැල් අෙිතිකරැවෙෝ 
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කුමරැ ඒ සමීපවෙහි ඇති බෙ දැන ඒො බාරදුන්හ. කුමරා ස්ෙකීෙ 
ොසස්ථානෙට හැරී වගාස් පසුදා නැවගනහිර වදාරටුවෙන් නික්ම වපර 
වස්ම සැඟවී උන්වන්ෙ. එින ගැල් පන්සිෙෙක පිරෙූ සුෙඳ ගිවතල් 
වගනෙුත් කුමරැට පිළිගැන්ෙූහ. ඊට පසුදා දකුණු වදාරටුවෙන් නික්ම 
සැඟවී හුණි. එින සකුරැ මී පැණි හා පැණි මානන පුරොගත් ගැල් 
පන්සිෙෙක් අෙුත් කුමරැ සමීපවෙහි නැෙතුණි. ගැල් පැදෙූවෙෝ කුමරැ 
දැක ඒො ඔහුට පිළිගැන්ෙූහ. 

යෙන්පසු කුමරා නුෙර අෙට පරවද්ශවේ දී පමණක් වම් විපාක 
ලැවබත්ද? නැතවහාත් ිෙෙිවන් වකාතැන සිටිෙත් ලැවබත්දැෙි විමසනු 
කැමතිෙ අවසෝකමාලිනිෙ හා රථෙක නැගී සෑගිරිෙ වදසට ගිවේෙ. 
සෑගිරිෙටත් ගමටත් අතවරහි නැෙතී රථවෙන් බැස කුමාරො බිම 
හිඳවගන අවසෝකමාලිනිෙ අමතා (28) මට බඩගිනි ඇත  වමහිදීම 
අනුමෙ කරන්වනයෙ  වම් ෙනවෙහි වසාො ෙහා ආහාර වගනෙ”ෙි කීෙ. 
(29) “ස්ොමීනි, යෙනිසුන් නැති වම් ෙනවෙහි ආහාර වකාෙින්ද? අප 
ළඟත් නැත. ආහාර වදන අනිවකක්ද නැතැ”ෙි බිරිඳ කීෙ. (30) 
කුමරවතවම් බිරිඳවග් කීම අසා තමා අත තිබුණු සැරෙටිෙ දී වම් 
සැරෙටිවෙන් අර ගසට පහර දී “මට ආහාර වදෙ”ෙි කිෙෙෙි කීෙ. ඕ 
ෙහපත ස්ොමීනිෙි කිො සැරෙටිෙ වගන “ආහාර වදෙ”ෙි කිො ඒ ගසට 
ගැසීෙ. සැරෙටිෙ රැක්වදවිොවග් ඇවඟ් ෙැදුණු බැවින් බිෙපත් ෙූ 
වද්ෙතාො “ස්ොමීනි, කුමක් වහෙින් මට පහර වදහිද? කල් ඇතිෙම මම 
“කුමාරො ආවේෙ  වතපි ආහාර සම්පාදනෙ කරේ”ෙ ෙි වදවිෙරැන්ට 
කිෙම වකවළයෙ”ෙි කීෙ. 

ඉන් පසු බත්කත් සතරක් ෙකුන් අවත් එවීෙ. කුමරා ඔෙුන් දැක 
ඔෙුන් ලොම ඒ කත්සතර වගන්ො වගන සෑගිරිෙට වගාස් 
මික්ෂුසිංඝොට ෙළඳො පසුෙ වතවම්ත් බිරිඳ සමග අනුමෙ වකවළ්ෙ. 
වම් පිළිවෙලින් සත්ිනක් සෑගිරිවෙහි ෙසයෙන් දන් දී අනුරාධපුරෙට 
හැරී ආවේෙ. රනවතම කුමරැ දැක (31) “වතෝ මාවග් රවට්ට පිටිසරට 
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වගාස් මහනනො වපළා ධනධානය උදුරා වගන විනාශ වකවරහිෙ”ෙි 
කීෙ. “මහරන, මම ඔෙුන්වග් වදෙ උදුරා වනාගනියෙ. වදවිවෙෝ මා වෙත 
එළඹ සිටිොහ. මම සත්ිනක් සෑගිරිවෙහිම විසීයෙ”ෙි කුමරා කීෙ. 

(33) වමවස් පිරිසිදු කුසල් ඇති, රැස්කළ පින්බල ඇති, හාත්පස 
නනපදෙන්හි යෙනිසුන්ට පරිෙ ෙූ කුමාර වතවම් හැම කල්හි කාමසම්පත් 
ලැබීෙ. (34) දශකුශලෙන්හි පර මාදී වනාෙූ, නානාවිධ දන්දීම්ෙල වෙදුණු 
පුද්ගල වතවම් සුගතිෙට ෙන මග ශුද්ධ වකාට වගන සිෙ වගවදාරට 
ෙන්නා වස් වදේවලාෙට ෙෙි. (35) පර තිරෑපවද්ශාොසාි චතුර්විධ 
සම්පත්තිවෙහි කළාෙූ පරාර්ථනා ඇති පුද්ගලොට වමකුමරැට වමන් 
වදවිවෙෝ ඇලුම් කරති. 

 

8. සද්ධාතිස්ස ෙහරජුග ් කථාව 
 

වමවස් අසන්ට ලැවේ. ෙහපත් උතුම් ිෙෙිනක් ෙූ, වබාවහෝ 
සත්පුරැෂෙන්ට ොසස්ථාන ෙූ ඉතා සුමික්ෂ ෙූ සිිංහලද්වීපවෙහි 
සද්ධාතිස්ස නම් රවනක් රානයෙ කරවීෙ. සිිංහාසෙනගතෙ විවේකෙට 
පැයෙණ නීෙරණවෙන් දුරැෙූ සිතැති ඒ රනුට වමෙැනි සිතිවිල්ලක් පහළ 
විෙ. බුදුරදුන් විසින් සිංෙුත්ත නිකාවේ වද්ෙතා පර ශ්නෙකදී පිරිසිදු දානෙ 
ෙර්ණනාකරයෙන් (1) ඇතැම් වකවනක් විෂම චරිතවෙහි පිහිටා අනුන් 
කපා වකාටා ෙධ දී වසෝක උපදො දන් වදති  දඬුෙම් සහිත ෙූ හැඬූ 
කඳුවලන් ෙුත් ඒ දානෙ සම පැෙැත්වමහි පිහිටා දුන් දානෙ හා සමබෙට 
වනාපැයෙවණ්” ෙෙි වදසන ලි. මා උතුම් ෙූ පිරිසිදු ෙූ මහත් අනුහස් 
ඇති දානෙක් වදන්වනම් නම්, විෂමදානෙ දුරැ වකාට සමාදානෙක් 
වදන්වනම් නම්, බුදුන් විසින් පසස්නා ලද සිෙ කෙ වෙවහසීවමන් 
දානෙක් වදන්වනම් නම් වෙවහකැෙි සිතා සිෙවමවහසිෙ අමතා (2) 
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වසාඳුර, දැන් ශසයකාලෙෙි  ශසය පැහී ඇති බැවින් වබාවහෝ වදන 
තුමූම වගාෙම් කැපීම කරත් (3) මමත් කසාෙත් හැඳවගන දෑකැත්ත 
වගන ඇල්වකත්ෙලට වගාස් ඇල්වගාෙම් කපන්වනයෙ. (4) ඒ වී 
වගනෙුත් බත් සාදා ෙයඤ්්නන සහිත වකාට සිංඝොවගන් ලබාගත් මික්ෂු 
නමකට දන් වදන්වනයෙ. (5) ඉින් සිංඝොට වදන්වනම් නම් ඒ දානෙ 
බුදුරදුන් විසින් ෙර්ණනා කරන ලි. මම ඒ දානෙ දීම සඳහා බැලවමවහ 
කරන්වනයෙ ෙි කීෙ. (6) වමවස් එම කාරණෙ වද්විෙට කිො රැෙින්ම 
නැගිට වගාස් පිටත වගාස් මහ මග සිටවගන ෙන එන යෙනිසුන්වගන් 
විචාවළ්ෙ. (7) මහ මග සිටි ඔහු දැක එක් ගෘහපතවිෙක් සතුටු සිතින් ඔහු 
වෙත වගාස් වමවස් විචාවළ්ෙ: (8) ඔබවග් අත් පා සිෙු මැලි වෙත්, 
ශරීරෙද සුෙවස් ෙැඩුණකිථ යෙතර ෙ ඔබ තනිෙ කුමකට වමහි සිටිවනහිද? 
(9) “යෙතර ෙ, මම කම්කරැවෙක්යෙ: දෙස් කුලිෙට ෙැඩ කරයෙ. එවස් වකාට 
ෙමක් ලබන්වනම් නම් එෙ වගන ෙයෙ”ෙි රන කීෙ. (10) මා විසින් 
වමෙැනි කම්කරැවෙක් යෙන් වපර වනාදක්නා ලි. වම් ශරීරෙ රනකම් 
කිරීමට සුදුසු ෙ. වමෙ බැලවමවහ කිරීමට වෙෝගය වනාවේ ෙෙි කී 
ගෘහපතිො “කෙවරක් වහෝ වේො  කුඹුරක වගාෙම් කපන්ට හැකිදැ”ෙි 
විචාවළ්ෙ. එවස්ෙ, හැකිෙෙි කී විට “එවහනම් ෙමු”ෙි කිො ඔහු සමග 
වගාස් කුඹුර වපන්ො වමහි වගාෙම් කපෙෙි කීෙ. එෙ පිළිගත් ශක්තිමත් 
රන ශර ද්ධාවෙන් ෙුක්තෙ දෙස මුළුල්වල් ෙැඩ වකවළ්ෙ. එෙින් සතුටට 
පත් කුඹුරැ හියෙො ඔබට ෙම් පමණ වගාෙම් වගන ො හැකිනම් එපමණ 
ගත මැනෙැෙි කීෙ. රනවතම මහත් වගාෙම් යෙටිෙක් බැඳ තබා රාතරී 
කාලවෙහි රනවගට වගන වගාස් එහි තැබීෙ. රානවද්විෙ ඔහු උණු 
ෙතුවරන් නාො අත් පා මැඬීම කළාෙ. ඉක්බිති රන හා වද්විෙ එක්වී 
වගාෙම් මැඩ පිදුරැ ඉෙත දමා රන වතම වද්විෙට වමවස් කීෙ. (11) “වම් 
ධානයෙලින් කළ ෙුතු වදෙ කරනු මැනවි. රනවගෙ තුළට කිසිෙකුට 
පැයෙවණන්ට ඉඩ වනාවදෙ”. (12) ඕ වතාවමෝ ෙහපතැෙි කිො රනුවග් 
කීම පිළිපියෙන් දහෙිො හා කුඩු ආිෙ ඉෙත් වකාට අතැම් සහල් 
විකුණා ඒ මුදවලන් සකුරැ ගිවතල් කැෙුම් ආිෙ වගන එක් නමකට 
සෑවහන දානෙක් පිළිවෙල වකාට රනුට දැන්වීෙ. (15) රනතුමා දාසිෙක් 
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අමතා “තී ෙහා සිංඝො සමීපෙට වගාස් සිංඝොවගන් මික්ෂුනමක් 
ලබාවගන එෙෙි”ෙි කීෙ. 

(16) පුෙඟු ිෙෙින ෙැසි තිස්ස වතර වම් කීම ිෙ කණින් අසා 
එක්තරා මික්ෂු නමක් අමතා “ඇෙැත්නි, වතාපවග් උපස්ථාෙක ෙූ 
සද්ධාතිස්ස මහරන බැලවමවහ වකාට එක් මික්ෂු නමකට දානෙ 
පිළිවෙල කරෙි. වහවතම එෙ සිංඝොට වදනු කැමතිෙ දැන් දාසිෙ 
විහාරෙට පිටත් වකවළ්ෙ. ඒ දානෙ පිළිවෙළ කළ රනු විසින් දුෂ්කර 
වදෙක් කරන ලි. එෙ පෘථග්නනවෙක් අනුමෙ වනාවකවර්ො. ඔබ 
තාමර පර්ණිෙට වගාස් එහි අසුන්හවලහි ෙැඩිමහලු පිළිවෙළින් සිටිනු 
මැනවි. ඔබට ඒ සීට්ටටුෙ ලැවබන්වන්ෙ”ෙි කීෙ. ඒ මික්ෂුනම “ෙහපති 
ස්ොමීනි”ෙි කිො අහසට නැග තාමර පර්ණිවෙහි බැස පාතර  සිෙුරැ රැවගන 
අසුන්හලට වගාස් ෙැඩිමහලු පිලිවෙළින් සිටිවේෙ. රනුවග් දාසිෙ 
ආරාමෙට වගාස් ආරාධනා පිළිගන්නා වතරැන් වෙත පැයෙණ කාරණෙ 
දැනුම් දී මික්ෂුනමක් ලබාවගන ආවේෙ. රනතුමාත් වද්විෙත් ඉිරිෙට 
අෙුත් ෙැඳ රන වතම පාතර ෙ වගන ඒ ආහාරවෙන් පාතර ෙ පුරො පාතර ෙට 
ෙටින් ෙස්තර ෙක් තබා අතිශෙ වග්රෙ දක්ො මික්ෂුනමට ඒ පාතර ෙ දුනි. 
මික්ෂුනම පිණ්ඩපාතෙ රැවගන වමවස් කීෙ. (17) “වම් දානෙ 
සම්පූර්ණෙි, ආසනෙක් වනාලබන්නා ෙූ මම කැමති තැනකට ෙන්වනයෙ. 
(18) මහරන, අික පැහැදීම වනාකළ මැනවි, මධයස්ථ වෙෙ. අික 
පරීතිවෙන් ෙුත් සිත දරාගන්ට අපහසු වෙෙි.” 

(19) වමවස් කිො ඒ මික්ෂුනම අහවසහි පක්ෂිවෙකු වමන් ගමන් 
වකාට ඒ දානෙ සිංඝොට පිළිගැන්වීෙ. (20) ඒ ආහාරෙ දහතුන්දහසක් 
මික්ෂූන්ට පර මාණෙත් විෙ. දී ඉතිරි ෙූ වදෙ ඒ මික්ෂුනම ෙැලඳී. (21) රන 
වතම දක්ෂිණාර්හෙන් වග් ගුණෙ පර තයක්ෂ ෙශවෙන් දැක මහත් 
පැහැදීමක් ඇති වකාට මානසික සැපෙට පත්විෙ. 

ඉක්බිති ඒ රනුවග් මරණාසන්න කාලෙ පැයෙණි විට 
ධර්මකකාකවෙෝ “මහරන, තමා කළ කුසල් සිහිපත ්කිරීම මැනෙැ”ෙි කීහ. 
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රනවතම වමවස් කීෙ: (22) මා විසින් යෙණිමුතු වෙදූ වබාවහෝ බුද්ධ 
රෑපාිෙ රනින් කරෙන ලි. ධර්මෙ වකවරහිත් සිංඝො වකවරහිත් මා 
කළ පින් විවිධාකාරෙ. (23) තුදුස්ෙකදා දා පසවළාස්ෙක් - අටෙක් 
ිනෙන්හිදීද මා විසින් මනා වස් අටසිල් රකින ලි, නමුත් වම් සිෙල්ල 
පරදො එක් මික්ෂුනමකට දුන් දානෙ මට වපවනෙි. (24) වමවස් 
නරවශර්ෂ්ඨ ෙූ රනවතවම් වදේයෙනිසුන් විසින් උසස් තැන තැබූ ආර්ෙ 
සිංඝො අතවරහි ෙූ ආර්ෙ පුද්ගලෙකුට දන් දී තුසිත මෙෙට ගිවේෙ. 
(25) ඒ රන අපරවම්ෙ ෙූ අනන්ත ෙූ සැපෙක් ලැබුවේෙ. වම් මහානනොද 
ඒ රනු වමන් නරාමරණ නැති ක්ෂෙවීම් නැති වශෝක නැති උතුම් සපැෙ 
ලබාො. 

කණ්ටකවසෝල පටුවනහි උපන් පට්ටටවකාට්ටටිවිහාරොසී ආචාර්ෙ 
ම්මනනන්ි  වතරුන් කළ සීහළෙත්ථු දසකෙ නියෙ. 

පර ථමන පච්ච්වටදය න මිවය්ය . 

(වමහි කථා දශෙකැෙි කිෙවෙන නමුත් තිවබන්වන් කථා අටකි. 
මහාවච්තිෙ කථා - දීඝවච්තිෙ කථා ෙන වදක එක් පිටපතකෙත් දකින්ට 
වනාලැවේ. අග තිවබන නිගමන ගාථාෙලින් ඒ නම් වදක පමණක් දත 
හැකිෙ) 
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ගදගවනි පරිච්ගේදය 

9. ෙහාගද්ව උපාසකයාග ් කථාව 
 

දානඵලානිසිංසෙ කථාෙස්තුෙ සමග වමහි දක්ෙනු ලැවේ. වමවස් 
අසන්ට ලැවේ: සිිංහල ද්වීපවෙහි තිස්සදන දනේවෙහි (?) ‘ෙත්වත් ගම’ 
නමැති ගමක් විෙ. එ ගම්හි ශර ද්ධාෙත් ධාර්යෙක ජීවිකා ඇති තුනුරැෙන්හි 
පැහැදුණු උපාසකවෙක් ෙසෙි. වහවතම වගාෙම් පැවසන කාලවෙහි 
ෙනවේ කුඹුර අසල පැලක් සාදාවගන වගාෙම් රැකීම සඳහා උන්වන්ෙ. 
එකල මධයම රාතරි කාලවෙහි එක්තරා වපර්තවෙක් ආහාරපාන ඉල්ෙයෙන් 
හඬයෙන් විලාප කිෙයෙන් මහමග ෙෙි. ඒ ශේදෙ අසා මහාවද්ෙ 
උපාසකො නැගිට දුර සිටවගනම (2) “යෙනිසුන් නැති ෙනවෙහි රාතරි 
කාලවෙහි ආහාර පාලන ඉල්විමන් දුකවස් හඬයෙන් ෙැළවපයෙන් ෙන්වන් 
කෙවරක්දැ”ෙි ඇසී. වපර්තවතවම් (3) “යෙතර ෙ මම මසුරැ බෙ නිසා 
වපර්තමාෙෙට පැයෙණිවෙක්යෙ. පේකම් වකාට වපර්ත වලෝකවෙහි 
උපන්වනක්යෙ. (4) මට නෑවෙෝ නැත්තාහ, සනාථ ෙූ වහෙත් නෑෙන් ඇති 
වමාෙුහු කා බී සැපවස් ෙත්. (5) වමාෙුහු අබරණෙලින් සැරසී ඇත් අස් 
රිෙ ආිවෙහි නැගී කැමති ිශාෙලට වෙති”ෙි කීෙ.  

(6) එවිට මහාවද්ෙ උපාසකො වමවස් විචාවළ්ෙ: වමාෙුහු 
වකාතැනින් වම්ො ලැබුොහුද? වතෝ කුමක් වහෙින් වනාලබන්වනහි ද? 
වපර්තො වමවස් කිෙෙි :- සිිංහල ද්වීපවෙහි රැහුණු වපවදවස් වබෝපිටිෙ 
නම් ගවමහි යෙනිස්සු ආහාර පාන දන් දී ඥාති වපර්තෙන්ට පින් 
අනුවමෝදන් කරෙූහ. (8) ඒ ඥාති වපර්තවෙෝ එහි වගාස් පින් අනුවමෝදන් 
වී වපර්ත මාෙෙ හැරදමා වද්ෙත්ෙෙට පැයෙණිොහ. (9) මම ඔෙුන් දැක 
හඬයෙ, ෙැලවපයෙ, වශෝක කරයෙ. ඔෙුන්වගන් නැෙත නැෙත ඉල්ෙයෙන් පසු 
පස්වස් ෙයෙ. උපාසකො (10) ෙම් වකවනක් පරවලාෙ ගිොහු නම් 
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නෑවෙෝත් වනානෑවෙෝත් පින් වදතිෙි කීෙ. වපර්ත වතවම් (11) නෑෙන් 
වනානෑෙන් පින් දුන්විට වපර්තවෙෝ අනුවමෝදන් වෙත් නම් ඒ පින ඔෙුන් 
කරා පැයෙවණ්ෙ ෙි කීෙ. එවිට උපාසක වතවම්: (12) මම වහට සිල්ෙතුන් 
සිෙ වගවදාරට වගන්ො ආහාර පාන දන් වදන්වනයෙ. වතෝ එෙ 
අනුවමෝදන් වෙෙ ෙි කීෙ. (13) “යෙතර ෙ, මම එෙ අනුවමෝදන් ෙන්වනයෙ, 
අනුකම්පා ඇති ඔබ මා සඳහා වදනු මැනවි. සාපිපාසාවෙන් වපළුණු මා 
අපාවෙන් නිදහස් කළ මැනෙැ”ෙි කීෙ. 

ඉක්බිති මහාවද්ෙ උපාසකො ඒ රාතරිෙ ඇෙෑවමන් විහාරෙට 
වගාස් මික්ෂූන් අටනමකට ආරාධනා වකාට වගට වගාස් හැම ආහාර 
ෙර්ගෙන් සම්පාදනෙ කරො ඒ මික්ෂූන් ෙඩම්ො වගන අෙුත් 
ආසනෙන්හි හිඳුො “වම් විපාකවෙන් වපර්තොට පැන් ලැවේො”ෙි කිො 
පැන් පිළිගැන්වීෙ. කැඳ කැවිලි පිළිගන්ො ආහාර පිළිගන්ො මල් 
පූනාවකාට “වම් විපාකවෙන් වපර්තොට කැඳ ආිෙ ලැවේො”ෙි 
අනුවමෝදන් කරවීෙ. වපර්තො ඒ පින් අනුවමෝදන් වී ිෙයාත්මමාෙෙක් 
ලැබීෙ. මික්ෂූහු ෙලඳා අනුවමෝදන් වකාට හැරී ගිෙහ. උපාසකො පසු 
ින වකතට වගාස් වපර වස් නිදා ගත්වත්ෙ. මැිෙම් රාතරී කාලවෙහි 
පැන් බී ආහාර අනුමෙ වකාට මලින් සැරසුණු වපර්තො ිෙය ශරීරෙකින් 
එහි අෙුත් උපාසකොට නුදුරැ තැනක සිටවගන වමවස් කීෙ: (11) 
“යෙතර ෙ, නැගිටිනු මැනවි, කුමකට නිදන්වනහිද? සාිංදෘෂ්ටික ඵලෙ බලනු 
මැනවි. කලයාණ යෙතර ෙකු ලබා මම උතුම් සැපතට පත්වීයෙ.” උපාසකො 
පැල්පවතන් ඉෙතට පැයෙණ වමවස් කිො: “යෙතර ෙ, වබාවහෝ දුර සිටිවෙහි, 
මා සමීපෙට එෙ  සැරසුණු තා දකින් කැමැත්වතයෙ. කුමක් වහෙින් වතෝ 
ලජ්නාවෙහිද?” වපර්තො වමවස් කීෙ. (16) “යෙතර ෙ, මම නිර්ෙස්තර ෙ සිටියෙ, 
එබැවින් ලජ්නාවෙයෙ. මට ෙස්තර ෙක් නැත. ඉතිරි සිෙල්ල සම්පූර්ණ ෙූ 
නමුත් මට එක් ෙස්තර ෙක් නැත.” උපාසකො වමවස් කීෙ: (17) මා ළඟ 
එක් ෙස්තර ෙක් ඇත. මම එෙ තට වදයෙ. එෙ හැඳවගන මා සමීපෙට 
එෙ.” (18) වමවස් ෙස්තර  සිෙෙක් දුන්නත් ඒො මට වනාලැවබති. 
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සිල්ෙතුන්ට ෙමක් වදන ලද නම් වපර්තවෙෝ ඒො පරිවමෝග වකවරතිෙි 
වපර්තො කීෙ. 

ඒ රාතරිෙ ඇෙෑවමන් උපාසකො නැෙත මික්ෂූන්ට ආරාධනා 
වකාට දන් ෙළඳො එක් එක් නමට ෙස්තර  වනෝඩුෙ බැගින් දී “වම් 
විපාකවෙන් වපර්තොට ෙස්තර  උපිත්ො”ෙි අනුවමෝදනා කවළ්ෙ. 
රාතරිවෙහි උපාසකො වෙනදා වමන් පැලට වගාස් නිදා ගත්වත්ෙ. මධයම 
රාතරිවෙහි වපර්තො වද්ෙපුතර  වේශවෙන් ිශාෙන් බබළුෙයෙන් අෙුත් හැම 
අලිංකාරවෙන් සැරසුවන් ෙස්තර  හැඳවගන උපාසකො ඉිරිවෙහි සිට 
වමවස් කීෙ. (19) ඔබ විසින් මට ෙම් උපකාරෙක් කරන ලද නම් එෙ 
මාවග් මෙුපිෙන් විසිනුත් නෑ සහ වල්නෑෙන් විසිනුත් කරන ලද්දක් 
වනාවේ. ඔබ කළ වදෙට මම පර තයුපකාරෙක් කරන්වනයෙ”ෙි කිො 
උපාසකොවග් අතින් අල්ො වගන නුග ගසක් මුලට කැඳො වගන 
වගාස් නිදන් තුනක් දැක්වීෙ. ඉන් එක් මානනෙක් රනින් පිරැවන්ෙ, 
එකක් රිිවෙන් පිරැවන්ෙ, අනික කහෙණු ෙලින් පිරැනකි. “වම් නිදන් 
වගන පරිවමෝග කරෙ, වමවහකරැෙන් වොදාවගන පින් කරෙ, මට ද 
පින් වදෙ”ෙි කිො ඒ සිෙලු ධනෙ ඔහුවග් වගට වගන වගාස් අනයෙන් 
විසින් වනාගත හැකි වකාට අන්තර්ධාන වී නැෙත වමවස් කීෙ: (21) 
සිෙල්ල මනාවස් විෙදම් වකාට වපර මළගිෙෙුන් හා යෙතර  වද්ෙතාෙන් 
උවදසා දන් ිෙ ෙුතුෙ. (22) ෙවමක් වමෙැනි දානෙක් වදන්වන් නම් 
වමවලාෙදී ම සැප ලබෙි. පරවලාෙදී සුගතිෙට ෙෙි. අනිකට වනා ෙෙි. 
(23) එබැවින් ෙම් වකවනක් තමන්වග් අමිෙෘද්ිෙ කැමති වෙත් නම් 
ඔෙුහු චමතරී සහගතෙ සිල්ඇත්වතෝ වී අනුන්ට හිත ෙැඩ කැමැත්වතෝ 
ෙ මසුරැ මල හැර දන් දීවමහි ඇවලත් ො. (24) ඒ වබාවහෝ වදනද 
මහාවද්ෙ උපාසකො වමන් වෙත්ො. වමවලාෙදී ෙහපත් විපාක ලැබ 
පරවලාෙදී සුගතිෙට වෙත්ො. (25) ධර්මකාමී පුද්ගලො විසින් වමෙැනි 
වද් අසා මළගිෙ නෑෙන්ට පින් අනුවමෝදන් කරවීම සඳහා ධාර්යෙක 
ධානවෙන් දන් ිෙ ෙුතුෙි. 
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10.  ල් ගපර්තයාග ් කථාව 
 

වමවස් අසන්ට ලැවේ. වහළිෙ රැහුණු දනේවෙහි සැටක් පමණ 
මික්ෂූහු මහවබෝ ෙැඳීම පිණිස උත්තරා පථෙට4 ගිොහු ෙ. ඔෙුහු 
කර මවෙන් අනුරාධපුරෙට ඇතුල්ෙ මහාවකාණ්ඩ නම් තැනදී නැේ නැග 
කාවච්රිපටුවනහි බැස කර මවෙන් ෙන්නාහු මහෙනෙට5 ඇතුල් ෙූහ. එහිදී 
මාර්ගෙ වසාොගත වනාහැකිෙ ඇවිිනාහු ඇතුන් ගිෙ මඟක් දැක එෙ 
මගෙෙි සිතා එෙට බැස වතිනක් ගමන් වකාට මහත් ගලක් ෙැනි ෙූ 
වකරෝශෙක්6 පමණ ිගැති වපර්තෙකු දැක ගලකැෙි සිතා එහි නැග 
වහාත්තාහ. රාතරිවෙහි මහ වතරනම නැඟිට සක්මන් කරන්වන් අත්-පා-
හිස ෙන වම්ොවේ සටහන් දැක “වම් වපර්තවෙක, ගලක් වනාවේෙ” ෙි 
දැන ඒ මික්ෂූන් අමතා “ඇෙැත්නි, බසිේ, වම් වපර්තවෙකි, ගලක් වනාවේ 
ෙ”ෙි කීෙ. ඔෙුන් බිමට බැස්ස විට වපර්තො හිස එසවීෙ. එෙ දැක 
වතරනම වමවස් විචාවළ්ෙ: (1) ගලක් ෙැනි ෙූ තාවග් ශරීරෙ එක් 
වකරෝශෙක් පමණ ඇත. සිටීමක් වහෝ ඇවිදීමක් නැත. තා විසින් කුමන 
කර්මෙක් කරන ලද්වද්ද? වපර්තො වමවස් කිෙෙි: (2) ස්ොමීනි, මම 
වපර්තවෙක් වෙයෙ. වපර කාශයප බුද්ධ කාලවේදී යෙනිවසක් වී සිංඝො 
අෙත් වද් විනාශ වකවළයෙ. (3) දුෂ්ට අදහස් ඇති ඒ මම ආරාම වකත්-
ෙත් ආිෙ ද ධනධානයාිෙ ද විනාශ වකවළයෙ. (4) ඒ නිසා මම 

                                                                 
4 උතුරැ ඉන්ිොෙෙි.  

5 වින්ධයා මහෙනෙ විෙ හැක. 

6 බඹ පන්සිෙෙක දුර වකරෝශෙකි.  
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වමෙැනි බලෙත් කටුක දුක් විඳ පසුෙ අවීචිෙට ෙන්වනයෙ. මහ වතරනම 
“වතෝ සාිංඝික වද් විනාශ වකවළ් වකාෙි ආකාරවෙන්දැ”ෙි විචාවළ්ෙ. (5) 
කාශයප වලෝකනාථෙන් ෙහන්වස් පිරිනිවී කල්හි මම නෑෙන් සමග 
සිංඝසන්තක කුඹුරැෙලින් ධානය රැවගන කෑවෙයෙ. (6) දූ දරැවෙෝ ද 
නෑවෙෝ ද දාසකම්කරැවෙෝ ද එකතුෙ ඒො අනුමෙ වකවළමු. මම දැන් 
තනිෙම දුක් විඳියෙ. (7) මා කළ බැරෑරැම් කර්මෙ දැඩිවස් මා දෙෙි. 
ස්ොයෙෙරැනි, මම පිපාසාවෙන් වපවළයෙ  මාවග් මුඛවෙහි පැන් ෙත්කළ 
මැනෙැෙි වපර්තො කීෙ. එවිට සැටක් පමණ මික්ෂූහු ගඟට බැස 
පාතර ෙලින් පැන් වගනෙුත් ඔහුවග් කවට්ට ෙත්කළ නමුත් වපර්තොවග් 
ිෙෙත් වනාවතමුණි. වතර නම ඔහුවගන් “කිසි අස්ෙැසීමක් ලද්වද්දැ”ෙි 
ඇසී. (8) “ඉින් දහස්නමක් මික්ෂූන් සත්ිනක් මාවග් මුඛවෙහි පැන් 
ෙත්කළත් මාවග් ිෙ අගත් වනාවතවම්  වබාටුෙ ඉක්මො ොම වකවස් 
නම් සිදුවිෙ හැකිද? (9) සිංඝ සන්තක වදෙ විනාශ කිරීවමහි වමෙැනි 
කටුක විපාක ඇත. වමෙ සැපෙක් ෙෙි සිතා මා විසින් දුකට වහ්තුෙන 
වදෙක් කරන ලි. (10) මා කළ වදෙම මට විපාක වදෙි. එෙ විපාක 
වදන කල්හි පිහිටක් විදයාමාන වනාවේ. ඉින් ඔබෙහන්වස්ලා ෙත්කළ 
ිෙ මාවග් වබාටුවෙන් පහළට ගිවේ නම් වම් වපර්තාත්මවෙන් 
වනායෙවදම්ො”ෙි වදස් කිො “ආෙුෂ්මත්ෙරැ කෙරහුද? කාවග් ශරාෙකවෙෝ 
දැ”ෙි විචාවළ්ෙ. 

(11) ශාකයරාන කුලවෙහි උපන් වග්තම බුදු රන අපවග් 
ශාස්තෘෙරොෙ. අපි උන්ෙහන්වස්වග් ශිෂයවෙෝ වෙමුෙි මික්ෂූහු කීෙ. (12) 
ඉින් වලෝකනාෙක ෙූ වග්තම බුදුරන උපන්වන් නම් සත්ිනක් ඉක්යෙ 
කල්හි මම අවීචිෙට ෙන්වනයෙ. (13) කාශයප-වග්තම ෙන බුදුෙරැන් 
වදනමවග් කාලෙ අතවරහි වම් වපාවළාෙ හත් ගේෙක් ෙැඩුවණ්ෙ. (14) 
වපර්තවලෝකවෙහි දුක් විඳින මට ගණන් කළ වනාහැකි තරම් ෙර්ෂ 
සිංඛයාෙක් ඉක්ම ගිවේෙ. (15) දැන් අවීචිෙට වගාස් ඉතිරිෙ තිවබන ඒ 
කර්ම විපාකෙ වින්ද ෙුතුෙ. පර මාදවෙන් හා වලෝමවෙන් හටගත් ඒ 
කර්මෙ වමවස් විපුලත්ෙෙට ගිවේෙ. (16) සිංඝො සතු වදෙ ෙැනසීම 
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වමවස් වදාස් එළෙන්නක් වේ. ෙම් වකවනක් ඒ වදෙ රකිත් නම් ඔෙුන්ට 
පින්පල ලැවබන්නක් ද වේ. (17) දැන් ඔබෙහන්වස්ලා ෙඩිනු මැනවි. 
මාවග් ශරීරෙ ගිනිදැල් වෙලා ගනිත්. මා දැක බුදුසස්වනහි අපර මාදී 
වෙත්ො. (18) වලෝකවෙහි දුර්ලම ෙූ උතුම් ක්ෂණසම්පත්තිෙ ලැබ එෙ 
අත්හැරී ෙන්ට ඉඩ වනාවදනු මැනවි. බුදුසස්වනහි වෙවදනු මැනවි. (19) 
කල් ඇතිෙම එහි වෙදී දුක් වකළෙර කරනු මැනවි. සැප නැති දුගතිෙට 
වගාස් මා වමන් වශෝක වනාකරේ” ෙෙි වපර්තො කීෙ. (20) සඟ සතු වද් 
විනාශ කිරීවමහි වම් වදෝෂෙන් දැක ධර්මපරීති ඇති මික්ෂූන්ට මහත් 
සිංවේගෙක් ඇතිවිෙ. ඒ මික්ෂූන් ඉෙත්ෙූ කල්හි වපර්තොවග් ශරීරවෙන් 
මහ ගිනිකඳක් නැිංවග්ෙ. ඔෙුහු ඒ ගින්වන් එළිවෙන් එදා රෑ ගේ 
එකහමාරක් ගමන් කළහ. ෙන්නා ෙූ ඒ මික්ෂූහු වපර්තොවග් කීම 
සිහිකරයෙන් සිංවේගෙට පත් සිතැත්වතෝ මාර්ගඵල ලාමී ෙූහ.  

 

11.  ල් කණු ගපර්තයාග ් කථාව 
 

(වමවස් අසන්ට ලැවේ) වහළිෙ වබාවහෝ මික්ෂූහු මහවබෝ 
ෙැඳීම සඳහා පිටත්ෙ මහාවකාණ්ඩවතාටින් නැේ නැගී කාවේරිපටුවනහි 
බැස පිළිවෙලින් ගම් නිෙම්ගම් නුෙරෙල් ඉක්මො මහෙනෙට 
පැයෙණිොහ. එහිදී මිංමුළා ෙූ ඔෙුහු අතන වමතන ඇවිිනාහු ඇත්රැළක් 
ගිෙ මගක් දැක එෙට බැස වගාස් ශරීරවෙන් අඩක් ගලක ගිලී සිටි 
පුද්ගලෙකු දැක යෙනිවසකැෙි සිතා ඔහු වෙත එළඹ සිංඝ ස්ථවිර තුමා 
වමවස් කීෙ: (1) “අපි සත්ිනක් මුළුල්වල් මිංමුළාෙූවෙෝ වෙමු. ඔෙ ගල 
මැද සිටවගනම අපට මාර්ගෙ කිෙමැනවි.” (2) ඔබෙහන්වස් සත්ිනක් 
මිංමුළාෙූෙහුෙ. මම ෙනාහි බුද්ධාන්තර තුනක් මුළුල්වල් මිංමුළා වී 
සිටියෙ”ෙි වපර්තො කීෙ. වතරනම (3) “යෙතර ෙ, වමවතක් දීර්ඝ කාලෙක් 
වතෝ මිංමුළාෙූවේ කුමක් වහෙින්ද? වතෝ කෙවරක්ද? වපර කිනම් 
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අකුශල කර්මෙක් වකවළහිදැ”ෙි විචාවළ්ෙ. (4) මම කකුසඳ බුදුන්වග් 
කාලවේදී යෙනිවසක් වී පේවකාට වපර්තවලෝකවෙහි උපන්වනයෙ. (5) 
සිෙුවොදුනක් ිගැති වම් ගල් පර්ෙතෙ මුදුවනහි ගිලී වපාවළාවෙන් 
උඩට වපවනයෙන් වමවස් සිටියෙ. (6) බුදුෙරැන් සතරනමකවග් කාලවේ දී 
වම් වපාවළාෙ ෙැඩී ගිවේෙ. වම් කර්මොවග් වගවී ොමක් වනාදක්නා 
ලැවේ ෙෙි වපර්තො කීෙ. (7) බුදුෙරැන් උපදනා කාලෙත් එතුමන් 
පිරිනිෙන් කාලෙත් තට කිෙන්වන් කෙවරක්ද? එෙ වකවස් 
දැනගත්වතහිදැෙි වතරනම විචාවළ්ෙ. (18) බුදුෙරැන් මෙුකුස පිළිසිඳ 
ගන්නා විටත් මේකුසින් බිහිවෙනවිටත් බුදුවෙන විටත් දම්සක් 
වදසනවිටත් ආෙුසිංස්කාරෙ හරින විටත් පිරිනිවෙන විටත් වබාවහෝ 
විස්මෙනනක වද් සිදුවෙතිෙි වපර්තො කීෙ.  

ඒ විස්මෙ එළෙන වද් කෙරහුදැෙි වතරනම විචාවළ්ෙ. වපර්තො 
වමවස් කිෙෙි: (9) අහවසහිත් ගල් මුදුවනහිත් වපාවළාවෙහිත් පිෙුම් 
පිවපත්. ඒො දැක මම ඒ කරැණු දැනගනියෙ. (10) ෙම් කවලක ඒ පිෙුම් 
මැලවෙත් නම් ඒො දැක බුදුරන පිරිනිවිවේෙි දැනගනියෙ. (11) වමවස් ඉතා 
කටුක ෙූ දුක් වේදනාෙන් අෙුරැදු දහස් ගණනක් විඳීමට තා කළ කර්මෙ 
කුමක්දැෙි වතරනම විචාවළ්ෙ. වපර්තො වමවස් කීෙ. (12) අතීතවෙහි 
කකුසඳ බුදුන්වග් කාලවෙහි සිංඝොට අෙත් කුඹුරක් අසල තිබුණු මාවග් 
කඹුර සී සාන්නා ෙූ ම (13) කුඹුවර් ඉවමහි ෙූ ගල්කණුෙ උදුරා එහාෙින් 
සිවටේවෙයෙ. (14) වමවස් සිංඝසන්තක කුඹුවරන් වකාටසක් 
අෙිතිකරගත් බැවින් ඒ කර්මෙ විපාක වදන්වන් වමවස් විපාක වදෙි. 
(15) එතැනින් කලුරිෙ කළ මම වම් ගල උඩ උපන්වනම් උපන් තැනින් 
වනාවසල්වෙයෙ. කර්මොවග් විපාක බලනු මැනවි. 

වමවස් කී වපර්තො “ඔබෙහන්වස්ලා කෙරහුද? කාවග් 
ශරාෙකවෙෝදැ”ෙි විචාවළ්ෙ (16) වගෝතරවෙන් වග්තම නම් ෙූ සර්ෙඥෙන් 
ෙහන්වස් දශපාරයෙතාෙන් පුරා බුදුවිෙ. අපි උන්ෙහන්වස්වග් ශරාෙකවෙෝ 
වෙමුෙි මික්ෂූහු කීහ. (17) ඉින් වග්තම බුදුරන උපන්වන් නම් මම සත් 
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ිනක් ඇෙෑවමන් අවීචිෙට ෙන්වනයෙ. (18) කකුසඳ බුදුන්ටත් වග්තම 
බුදුන්ටත් අතර කාලවෙහි වම් වපාවළාෙ සිෙු වොදුනක් ෙැඩී ගිවේෙ. 
(19) වපර්තවලෝකවෙහි වබාවහෝ දුක් අනුමෙ කරන මට ඉක්මගිෙ ෙර්ෂ 
සිංඛයාෙ ගණනින් කිෙ වනාහැක. (20) දැන් අවීචිෙට වගාස් ඉතිරි විපාක 
වින්ද ෙුතුෙ. පර මාදවෙන් හා වලෝමවෙන් හටගත් ඒ කර්මෙ වමවස් 
විපුලත්ෙෙට ගිවේෙ. (21) එබැවින් නුෙණැත්වතෝ පර මාදෙත් වලෝමෙත් 
දුරැවකාට අපර මාදී-වලෝම නැත්වතෝ වී සැප ලබත්. (22) සිංඝසන්තක 
වදෙ ෙැනසීම වමවස් වදාස් එළෙන්වන් වේ. ෙම් වකවනක් ඒො 
රකිත්නම් ඔෙුන්ට ෙහපත් විපාක ලැවේ. (23) වමෙැනි දුක් කර්ම 
වහ්තුවෙන් හටගනිත්. ධර්මපරීති ඇති මික්ෂුෙ ඉපදීම නැතිකිරීවමන් ඒො 
විනාශ කරති. 

 

12. සීසාන ගපර්තයාග ් කථාව 
 

(වමවස් අසන්ට ලැවේ) තාමර පර්ණි ිෙෙිවනහි වබාවහෝ මික්ෂූහු 
මහවබෝ ෙැඳීම සඳහා නික්මුනාහු මහාවකාණ්ඩ නම් තැනදී නැේ නැගී 
කාවේරිපටුවනහි වගාඩ බැස පිළිවෙලින් ගම් නිෙම්ගම් රානධානින් 
පසුවකාට වගාස් මහෙනෙට ඇතුල් ෙූහ. මිංමුළා ෙූ ඔෙුහු සත් ිනක් 
ඇවිියෙන් ඇත්රැළක් ගිෙ මගක් දැක එහි ෙන්නාහු මගත් නගුලක් වගන 
වගාණුන් වොදා සීසාන වපර්තෙකු දැක යෙනිවසකැෙි සිතා ඔහු වෙත 
වගාස් මහ වතරනම වමවස් කීෙ: “අපි සත්ිනක් මුළුල්වල් මිංමුළාවී 
ඇවිිමු. වගාවිෙ, ඉින් වතෝ දන්වනහි නම් අපට මාර්ගෙ කිෙෙ.” (2) 
“ඔබ සත්ිනක් මිංමුළා ෙූෙහුෙ. මම ෙනාහි අෙුරැදු වබාවහෝ ගණනක් 
මිංමුළා වී සිටියෙ”ෙි වපර්තො කීෙ. (3) වමතරම් දීර්ඝ කාලෙක් වතෝ 
කුමක් වහෙින් මිංමුලාෙූවෙහිද? වතෝ කෙවරක්ද? වපර කිනම් කර්මෙක් 
වකවළහිදැ”ෙි වතරනම විචාවළ්ෙ. (4) කාශයප බුද්ධ කාලවේ දී 
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යෙනිවසක්ෙ ඉපද සිටි මම මුවින් පේකම් වකාට වම් කෘෂිවපර්තමාෙෙට 
පැයෙණිවෙයෙ. (5) මට ආහාරපානෙක් නැත. හිඳීමක් නිදීමක් නැත. රෑ 
දාෙල් වදක සී සායෙන්ම කල් ගත කරයෙ. (6) වමවස් සී සාන මාවග් 
සිරැරද ෙුගෙ හා නගුල ද නගුල්තලෙ හා වකවිට ද වගාන්නුද 
ගින්වනන් දැල්වෙති. (7) වමවස් වපර්ත වලෝකෙට පැයෙණ දැවෙන ශරීර 
ඇතිෙ ෙසන කල්හි වම් වපාවළාෙ සත්ගේෙක් ෙැඩුණි. (8) වමවස් 
වබාවහෝ අෙුරැදු ගණනක් කාෙික මානසික දුක් විඳියෙන් දැවෙයෙ. 
කර්මොවග් දැඩි බෙ බලනු මැනෙැ”ෙි වපර්තො කීෙ. 

(9) තාවිසින් වකබඳු පාප කර්මෙක් ෙචනවෙන් කරන ලද්වද්ද? 
සිංවේගනනක ෙූ එෙ මම අසනු කැමැත්වතයෙ ෙි වතරනම කීෙ. වපර්තො 
වමවස් කීෙ: (10) එවස් නම් සිෙලු වදන රැස්ෙ මා කිෙන වදෙ අසනු 
මැනවි. මා කළ ඒ පාප කර්මෙ විස්තර කරන්වනයෙ. (11) අතීත 
කාලවෙහි කසීරට කිකී නමැති රවනක් රානයෙ කරවීෙ. (12) ඒ රනුවග් 
රානධානිෙ බරණැස් නුෙර විෙ. ඒ නුෙර ආශර ෙ වකාට කාශයප බුදුරද 
කලක් විසී. (13) ඒ මාගයෙතුන් ෙහන්වස් ෙස් ෙැස අෙසන්හි 
සත්ත්ෙෙන්ට අනුකම්පා පිණිස මා ෙසන ගමට ෙැඩි වස්ක. (14) එගම 
ෙැසි සිෙලු වදන අහර රැස් වකාට ශරාෙකෙන් සහිත කාශයප බුදුරදුන්ට 
ආරාධනා කළහ. (15) එකල්හි මම නගුල කර ගසාවගන වගානුන් සමග 
සී සෑමට ගිවෙයෙ. (16) මා දුටු මවග් එක්තරා නෑවෙක් මට අනුකම්පා 
කරයෙන් හිත ෙැඩ කැමතිෙ වම් ෙචන කීවේෙ: (17) “වලෝකනාෙක ෙූ 
කාශයප බුදුරදුන් වමහි පැයෙණිවේෙ. යෙනිස්සු ශක්ති තරයෙන් 
උන්ෙහන්වස් පුදත්. ඔබ කුමක්වහෙින් උන්ෙහන්වස්ට පූනා 
වනාකරන්වනහිද?” (18) ඔහුවග් කීම අසා වනාසතුටට පත් මම 
නුනුෙණින් වනාකිෙ ෙුතු වදෙක් කීවෙයෙ. (19) ඉින් ඒ බුදුරද අද මාවග් 
කුඹුර සී සාන්වන් නම්, මම උන්ෙහන්වස්ට පුදන්වනයෙ. මා කුඹුරට 
වනාගිවොත් එහි ෙැඩ වනාවකවරන්වන්ෙ. (20) වමවස් කී මම 
එතැනින් චයුතෙ වම් වපර්තාවලෝකෙට අෙුත් වම් දුක් විඳියෙ. (21) 
මුඛවෙහි හටගත් කඩුෙකින් දුක් ඇතිෙන්නා වස් මම මාවග් ෙචනෙ 
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නිසා වමෙැනි මහත් ෙූ කටුක දුකකට පැයෙණිවෙයෙ. ඒ දුක් ෙැඩී ගිෙහ. 
(22) නුෙණැත්වතනි, ොග්ද්ොරෙ සිංෙර වනාකළ මා දැක සිංවේගෙට 
පැයෙවණනු මැනවි. එවස් සිංවේගෙට පැයෙණ සසර දුකින් යෙවදනු 
මැනවි. 

වමවස් කිො ඔබ ෙහන්වස් කෙරහුද? කාවග් ශරාෙකවෙෝ වෙත්දැෙි 
විචාවළ්ෙ. (23) බලදශෙකින් හා විශාරදබැේ සතරකින් ෙුක්ත ෙූ 
වගෝතරවෙන් වග්තම නම් ෙූ ෙම් බුදුෙරවෙක් වී නම් අපි 
උන්ෙහන්වස්වග් ශිෂයවෙෝ වෙමුෙි මික්ෂූහු කීහ. (24) ඉින් වග්තම 
බුදුරන වලාෙ පහළ වී නම් සත් ිනක් ඉක්යෙ කල්හි මම අවීචිෙට 
ෙන්වනයෙ. (25) කාශයප-වග්තම බුදුෙරැන් වදනම අතර කාලවෙහි වම් 
වපාවළාෙ සත්ගේෙක් ෙැඩුනීෙ. (26) වපර්තවලෝකෙට පැයෙණ වම් දරැණු 
දුක් විඳින මට ගණන් කළ වනාහැකි තරම් ෙර්ෂ සිංඛයාෙක් ඉක්ම 
ගිවේෙ. (27) වමතැනින් අවීචිෙට වගාස් ඒ පාපවේ ඉතිරි විපාක වින්ද 
ෙුතුෙ. පර මාදවෙන් හා වලෝමවෙන් හටගත් ඒ කර්මෙ වමවස් මහත් 
බෙට පත්විෙ. (28) ගුණවෙන් අිකෙන් වකවරහි කළ අපරාධෙ වමවස් 
වදාස් එළෙන්වන් වේ. ඔෙුන් වකවරහි සිත් පහදෙන්නන්ට ෙහපත් 
විපාක ලැවේ. (29) එක් දුෂ්ට කීමක් නිසා වමෙැනි දරැණු දුකකට පත් 
වීයෙ. ධර්මෙ පරීතිෙ වකාටවගන ඇති මික්ෂුෙවග් සිෙලු දුක් නැසීම 
සිදුවේ. 

 

13. සහල් ගපර්තයාග ් කථාව 
 

වමවස් අසන්ට ලැවේ  තාමර පර්ණි ද්වීපවෙහි සෑගිරිවෙහි 
එක්තරා මික්ෂුනමක් වබාවහෝ මික්ෂූන් හා ොසෙ කරෙි. එක් ිනක් ඒ 
මික්ෂුෙවග් පිො සෑගිරිෙට ආවේෙ. ඒ මික්ෂුනම පිොට ආහාර 
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සැපෙීමට සහල් වනාලබන්වන් ආරායෙකෙන්වගන් “වහට ආපසු 
වදන්වනයෙ”ෙි කිො සඟ සතු සහලින් නැළි බාගෙක් ගත්වත්ෙ. ඒ 
මික්ෂුනම එදා රෑම යෙෙවගාස් (සඟසතු සහල් ගත් බැවින්) පර්ෙත 
අතවරහි වපර්තවෙක්ෙ උපන්වන්ෙ. එක් පිණ්ඩපාතික වතරනමක් 
මැිෙම් කාලවෙහි ඒ මග ෙන්වන් දැල්වෙයෙන් සිටි වපර්තො දැක වමවස් 
විචාවළ්ෙ: (1) තාවග් සිරැර ඉතා ික්ෙ, දුර්ගන්ධවෙන් ෙුක්තෙ. ඇට සම් 
පමණක් ඇතිෙ ගිනිකඳක් වමන් දැල්වෙහි. වතෝ කෙවරක් වෙහිද? (2) 
“ස්ොමීනි, මම ෙමවලාෙ උපන් වපර්තවෙක් වෙයෙ. පේකම් වකාට වපර්ත 
වලෝකෙට පැයෙණිවෙයෙ”ෙි වපර්තො කීෙ. (3) තා විසින් කෙින් ෙචනවෙන් 
සිතින් කිනම් පෙක් කරන ලද්වද් ද? කිනම් කර්මෙක විපාකවෙන් වපර්ත 
වලෝකෙට ආවෙහි දැෙි වතරනම විචාවළ්ෙ. (4) වපර මම මික්ෂුනමක් වී 
සෑගිරිවෙහි විසුවෙයෙ. මාවග් පිොට ආහාර සැපෙීම පිණිස සඟසතු 
සහල් නැළිබාගෙක් ගතියෙ. (6) වහට නැළිෙ පුරො වදන්වනයෙෙි මා සිතා 
සිටි නමුත් ඒ රාතරිවෙහිම කලුරිෙ වකාට වම් වපර්තවලෝකෙට ආවෙයෙ ෙි 
වපර්තො කීෙ. 

(7) මම ඒ මික්ෂුනම දනියෙ. වහවතම සිල්ෙවතකි. උගවතකි. 
වමෙැනි සිල්ෙවතක් දුගතිෙට වනාෙන්වන් ෙි වතරනම කීෙ. (8) සිල්ෙත් 
ෙුෙත් උගත් ෙුෙත් සඟසතු වදෙ ගැනීම වමවස් ආසන්න කර්මෙක් 
ෙශවෙන් විපාක වද්. (9) ෙම් කිසි සඟසතු බඩුෙක් සුලු වදෙකැෙි සිතා 
අෙමන් වනාකළ මැනවි. විපාක වදනවිට එෙ මහත් ෙන්වන්ෙෙි 
වපර්තො කීෙ. (10) තට වපර්තවලෝකවෙන් යෙදීමට වකාවතක් කුසල් කළ 
ෙුතුද? මම බුද්ධ-ධම්ම-සිංඝ ෙන රත්නතරවෙහි පූනා පෙත්ෙන්වනයෙ ෙි 
වතරනම කීෙ. (11) වම් පර්ෙතෙ පටන් ගම දක්ො තුන්ගේ වපවදවසහි 
අතර නැතිෙන වස් ගැල් තබා (12) ඒො සහලින් පුරො සිංඝොට වදන 
වස්ක් නම් මම වම් වපර්තමාෙවෙන් යෙවදන්වනයෙ. (13) සහල් නැළි 
බාගෙ වමවස් විශාලත්ෙෙට පැයෙණිවේෙ. ඉින් එවස් ලබාවදන්ට 
වනාහැකි නම් මාවග් නිදහස් වීමක් වනාෙන්වන්ෙ ෙි වපර්තො කීෙ. 
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ඉක්බිති වතරනම රැෙ ඉක්මගිෙ කල්හි අනුරාධපුරෙට වගාස් 
සද්ධාතිස්ස රනු ඉිරිවෙහි සිටිවේෙ. රනවතම උන්ෙහන්වස්වග් පාතර ෙ 
රැවගන “ස්ොමීනි, කුමක් සඳහා ෙැඩිවස්ක්දැ”ෙි විචාවළ්ෙ. වතරනම ඒ 
පුෙත කිො සහල් සඳහා පැයෙණිවෙයෙ ෙි කීෙ. සහල් වකාපමණදැෙි ඇසූ 
විට වපර්තො කී කථාෙ කීෙ. ඉක්බිති රන තුන්ගේෙක් මුළුල්වල් ගැල් 
තේබො සහලින් පුරො සිංඝොට දුණි. එවස් දී ඒ පින් වපර්තොට 
අනුවමෝදන් කරවීෙ. පින් දුන් වකවණහිම වපර්තො වපර්තමාෙවෙන් යෙදී 
ිෙයරෑපෙ දරන්වනක් විෙ. නැෙත වතරැන් රාතරිවෙහි ඒ මඟට බැස්ස 
විට වද්ෙපුතර ො වතරැන්ට ෙැඳ ඉිරිවෙහි ඇඳිලි බැඳවගන සිටිවේෙ. 
වතර නම ඔහු දැක වමවස් විචාවළ්ෙ. (14) උතුම් ඔටුන්නක් දරන්නා ෙූ, 
උතුම් ෙස්තර  හැඳගත්, උතුම් ආමරණෙලින් සැරසුණු, උසස් සුෙඳින් 
තැෙරෑ අෙෙෙ ඇති, ඔබ උතුම් ෙස්තු වදන වද්ෙරානො ද? වද්ෙතාො 
වමවස් කිෙෙි. (15) වපර ිනක ඔබෙහන්වස් නපුරැ ෙැටීම් ඇති, පිහිටක් 
නැති, මා වෙත එළඹ පර මාණ කළ වනාහැකි දුක් සෙුවරහි ගිලුණු මා 
මහත් කරැණාවෙන් වගාඩට ගත් වස්ක. (16) ෙම් වකවනක් අනුන්ට 
ෙහපත වකවරත් නම් ඒ බුදු පිරිස බුදුරදුන් විසින් හික්මෙන ලද්වද්ෙ. 
ඔෙුහු නිතර සිෙලු සතුන් වකවරහි සමවස් පැෙැත්ෙූ සිත් ඇත්තාහ. 

(වමහි කිෙවෙන වස් ඒ මික්ෂුනම සඟසතු වදෙ ආපසු වදන 
අදහසින් ගත් බැවින් හිසිවේ මරණෙට පත් ඔහටු වමෙැනි විපාකෙක් 
දීම ෙුතුෙෙි ආගම ධර්මෙ අනුෙ කිෙ වනාහැක. නමුත් වපාවත් තිවබන 
කථාෙ එවස්ම දැක්වීම ෙුතු බැවින් සිිංහලෙට නැගුවෙමු. මීළඟට තිවබන 
කථාෙද වමෙැන්නකි. සිංඝස්ථවිරනමක් වනාදැනීවමන් වහෝ සිහි 
නැතිවීවමන් කී වදෙක් නිසා රහත් වදනමකවග් දානෙ ෙැරදුණු බැවින් 
ලත් විපාකෙක් එහි කිෙවේ.) 
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14. සඟ  තට අන්තරාය කළ  
ගපර්තයාග ් කථාව 

 

තාමර පර්නිවෙහි රැහුණු දනේවෙහි පර්ෙත නම් විහාරෙක් ඇත. 
එහි මහත් සිංඝ සමූහෙක් ොසෙ කරෙි. එක් කවලක නනපද ෙැසි 
යෙනිස්සු සිෙතින් දන් වදනු කැමතිෙ විහාරවේ සිෙලු සිංඝොට 
ආරාධනා කළහ. සිංඝස්ථවිරතුමා “සිෙලු මික්ෂූන්ට ආරාධනා කරන ලද 
බැවින් විහාරවෙහි බත් වනාපිසේ” ෙෙි ආරායෙකෙන් ෙැළැක්වීෙ. 
පිෙිංගුදීපොසි මික්ෂුවදනමක් සැමදාම දන් ෙලඳන කාලවෙහි ඒ 
විහාරෙට එති. ඒ වදනම එදෙස්හි ආහාර වනාලැබූහ. එබැවින් 
සිංඝස්ථවිරනම කලුරිෙ වකාට වපර්ත වලෝකවෙහි උපන්වන්ෙ. එක්තරා 
පිණ්ඩපාතික මික්ෂුනමක් චමතරීවිහරණ ඇතිෙ වබෝපිටි දනේවේ 
ෙනෙක ෙසෙි. ඒ වපර්තො සාපිපාසාවෙන් පීඩිතෙ ඒ වතරැන් කරා 
එළඹ ෙැඳ නුදුරැ තැන සිටිවේෙ. ඔහු දැක වතරනම: (1) විරෑප ෙූ 
අමනුෂයවෙක් වෙහි  තාවග් ශරීරෙ බිෙ එළෙන සුලුෙ, දුගඳ ඇත්වත්ෙ. 
ඇටසැකිල්ලක් පමණෙ. වමහි සිටින වතෝ කෙවරක් වෙහිදැෙි විචාවළ්ෙ. 
(2) “විහාරෙන්හි අිපති ෙූ සිංඝස්ථවිර නමක් විෙ. ඔබ ඒ වතරැන් 
හඳුනති. ඒ වතරනම යෙනිස් වලාවින් චයුත වී වමහි උපන්වන්ෙ”ෙි 
වපර්තො කීෙ. (3) වම් වතරනම මම හඳුනයෙ. වහවතම බහුශරැත 
සිල්ෙවතකි. එෙැනි සත්පුරැෂෙන්ට දුගතිෙ වනාවෙවද් ෙෙි වතරනම 
කීෙ. (4) එවස් සිල්ෙත් ෙුෙත් උගත්කම ඇතත් එක් ෙචනෙක් ෙරද්දා 
ගැනීවමන් තමන් වපර්තවලෝකෙට පැයෙණිවේෙෙි වපර්තො කීෙ. (5) “ඒ 
වතරැන් විසින් කිනම් වදාස් සහිත ෙචනෙක් කිෙන ලද්වද්දැෙි මම 
දැනගනු කැමැත්වතයෙ. එෙ මට කිෙෙ:” 

(6) වබෝපිටිෙ දනේවෙහි සිෙලු යෙනිස්සු එක්ෙ දන් වදනු කැමතිෙ 
සිෙලු මික්ෂූන්ට ආරාධනා කළහ. (7) ඒ වතරනම එෙ දැන සිෙලු 
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මික්ෂූන් සඳහා ආරාමවෙහි දන් පිළිවෙල වනාකරේ ෙෙි ආරායෙකෙන්ට 
කීෙ. (8) එෙ’සා ආරායෙකවෙෝ දන් පිළිවෙල වනාකළාහ. මික්ෂූහු 
වගාදුරැ ගමට ගිොහ. (9) පුෙඟු ිෙෙින් ෙැසි මික්ෂු වදනමක් සැමදාම 
වම් විහාරෙට අෙුත් දන් ෙළදා වෙති. (10) වතරනම ඒ ගැන වනාසිතා ඒ 
බත ෙැළැක්වීෙ. ඒ මික්ෂුවදනම එහි ඇවිත් සුන්බත් ඇත්වතෝ ෙූහ. (11) 
බත් කැමති මික්ෂූන්වග් බතට අන්තරාෙ වකාට මම සාපිපාසාවෙන් 
දැවෙයෙන් සෑමතැන ඇවිියෙ. (12) අල්ප ෙූ වහෝ සිංඝලාමෙකට අනතුරැ 
වනාකළ ෙුතුෙ. එහි විපාක අනන්තෙ. (13) මම සලකා වනාබලා 
අන්තරාෙකර ෙචන කීවෙයෙ. එක් ෙචනෙක් ෙරදො කීවමන් වමෙැනි 
දුකකට පත්වීයෙ. (14) ස්ොමීනි,  මා දැක සිංවේගෙට පැයෙවණනු මැනවි. 
දන්දීම ආිෙ වනාෙළක්ෙනු මැනෙ”ෙි වපර්තො කීෙ. 

(15) ඔබට මා විසින් කුමක් කළ ෙුතුද? වකවස් ඔබ නිදහස් 
කරන්වනම්ද? මම රත්නතරවෙහි පූනා පෙත්ෙන්වනයෙෙි වතරනම කීෙ. 
(16) ෙම් කලක වම් පර්ෙතෙ හාත්පස වපාවළාෙ උස්වී ගැල් ගමන් 
කරන මාර්ගෙක් ෙන්වන් නම් එකල මම වමෙින් යෙවදන්වනයෙ. (17) 
දුකට පත් මා දැක ඔබෙහන්වස් වගාස් “අපර මාදවෙන් හැසිවරේ  සඟ 
සතු වදෙින් බිෙපත් වෙත්ො”ෙි මික්ෂූන්ට කිෙනු මැනෙැෙි වපර්තො කීෙ.  

ඒ වපර්තොවග් කීම අසා පිණ්ඩපාතික වතරනම මහා විහාරෙට 
වගාස් මික්ෂූන්ට වම් පර ෙෘත්තිෙ කීෙ. එෙැසූ ඒ මික්ෂූහු බිෙට හා 
සිංවේගෙට පැයෙණ සිංඝලාමෙට අන්තරාෙ කිරීවමන් ෙැලකී අපර මාදී 
ෙූහ. වරෝහණ පර්ෙතවෙහි වතර නම වමවස් ෙයසනෙට පත්විෙ. 
ධර්මපරීති ඇති මික්ෂුෙට එෙ’සා අනල්ප මෙ ඇති විෙ. 
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15. පතාක ගපර්තයාග ් කථාව 
 

(වමවස් අසන්ට ලැවේ) සිිංහල ද්වීපවෙහි රැහුණු දනේවෙහි 
දීඝාෙු7 නමැති මහා චචතයෙක් විෙ. එහි නැිංෙූ එක්තරා වකාඩිෙක් 
සුළඟින් ගසාවගන වගාස් වකවළඹිෙකුවග් වගාෙම් වකතක ෙැටුණි. 
කුඹුරැ හියෙො කුඹුවරහි ඇවිින්වන් එෙ දැක රැවගන එහි අකුරැ කිොෙත් 
එෙ ඉෙත වනාදමා වලෝම සහගත සිතින් එෙ වපාරො වගන ගිවේෙ. 
ආෙුෂ වගවීවමන් මරණෙට පත් වහවතම ෙකඩ තහඩු දහසකින් 
වෙළුණු වපර්තවෙක්ෙ උපන්වන්ෙ. දැල්වෙන ශරීර ඇති වහවතම 
ඇවිියෙන් වබෝපිටි වපවදසට වගාස් මැිෙම් රැවෙහි එක්තරා 
පිණ්ඩපාතික මික්ෂුෙක් සමීපෙට වගාස් ෙැඳ ඇඳිලි බැඳවගන දුරින් 
සිටිවේෙ. ඔහු දුටු වතරනම (1) තාවග් මුළු සිරැර වලෝහ තහඩුෙලින් 
ෙැසුවණ්ෙ, වෙළන ලද්වද්ෙ, ගිනිපැහැවෙන් ෙුක්තෙ, වමහි සිටින වතෝ 
කෙවරක්දැෙි විචාවළ්ෙ. (2) ස්ොමීනි, මම ෙකඩ තහඩු ෙලින් වෙළුණු 
වපර්තවෙක් වෙයෙ. මම හැමකල්හි දැවෙයෙන් තහඩු දහසකින් ආෙරණෙ වී 
සිටියෙ ෙි වපර්තො කීෙ. (3) “තා විසින් කෙින්, ෙචනවෙන්, සිතින් කිනම් 
පෙක් කරන ලද ද? කෙර කර්ම විපාකෙක් නිසා ෙකඩ තහඩුෙලින් 
දැවෙහිදැ”ෙි වතරනම විචාවළ්ෙ. වපර්තො වමවස් කීෙ: (4) මම ධනෙත් 
යෙනිවසක්ෙ ඉපද වබාවහෝ කුඹුරැ ෙපුරො ඒො බලයෙන් ඇවිින්වන් 
දීඝාෙු මහසෑෙ අසළ තිබුණු වකාඩිෙක් සුළඟින් ගේෙක් පමණ ඇවිත් 
මාවග් වකවතහි ෙැටී තිවබනු දුටුවෙයෙ. (6) එහි ෙැටී තිබුණු එෙ දැක 
අතින් වගන විමසා බලන්වන් එහි ලිෙූ අකුරැ දුටියෙ. (7) මම ඒ අකුරැ 
දැකත් වලෝම සිත් උපදො බුදු සෑෙකට අෙත් ඒ වකාඩිෙ රැවගන 

                                                                 
7 වමෙ දීඝොපි මහසෑෙ විෙ ෙුතු. දීඝාෙු කුමරා විසූ වපවදවසහි ෙ ූ බැවින් පුරාණවේදී එෙ 
දීඝාෙුචචතය ෙෙි පර කට විෙ. 
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වපාරො ගතියෙ. (8) එතැනින් චයුත ෙූ මම වපර්තවලෝකෙට අෙුත් ෙකඩ 
තහඩුෙලින් නියෙ ෙස්තර  දහසක් ලියෙ. (9) ඒ තහඩු මාවග් ශරීරෙ දෙති  
වබාවහෝ දුක් වස් උපදෙන බැවින් මට කිසි අස්ෙැසිල්ලක් නැත. (10) 
මට හිඳීමක් නිදීමක් නැත, ආහාරපානෙක් නැත. අතයන්ත දුකකට 
පත්ෙූ නමුත් මට මරණෙක් ද නැත. 

වතරනම වමවස් කීෙ: (11) ඔබ සඳහා මම කුමක් කරන්වනම් ද? 
කෙරාකාරෙකින් තා දුකින් යෙදවිෙ හැකි ද? මම තා උවදසා රත්නතර ෙට 
ධන පූනා කරන්වනයෙ ෙි. (12) “ඉින් වකාඩි දහසක් වගනෙුත් වම් 
දීඝාෙුසෑෙට පුදනු ලැවේ නම් මම වමෙින් නිදහස් ෙන්වනයෙ”ෙි වපර්තො 
කීෙ. (13) වමවස් කිො වපර්තො අන්තර්ධාන විෙ. ඉක්බිති වතරනම රැෙ 
පහන්ෙූ පසු (14) ෙහ ෙහා වකාඩි වසාො පණහක් පමණ ලැබ දීඝාෙු 
සෑෙට පුදා වපර්තොට පින් දුණි. ඉන්පසු රාතරි කාලවෙහි වපර්තො 
වතරැන් වෙත අෙුත් “ස්ොමීනි, මාවග් හිවසහි අටගුලක් පමණ තැන් 
විෙෘත විෙ. එෙ බලනු මැනෙැ”ෙි කීෙ. පසුදා වතරනම තෙත් වකාඩි 
පණසක් වසාො පූනාවකාට පින් අනුවමෝදන් කරවීෙ. එින ඔහුවග් 
තෙත් අටගුලක් පමණ තැන් විෙෘත විෙ. වම් කර මවෙන් වකාඩි දහස 
පිරැණු කල්හි ඔහුවග් මළුු සිරැර රන්ෙන් විෙ. ඉන් පසුිනක වහවතම 
සිෙලු අබරණින් සැරසී මැිෙම් රැවෙහි වතරැන් වෙත පැයෙණ 
උන්ෙහන්වස් වග් පා ෙැඳ වතෙරක් පර දක්ෂිණාවකාට ඇඳිලි බැඳවගන 
නුදුරැ තැනක සිටගත්වත්ෙ. වතරනම වමවස් විචාවළ්ෙ: (15) ෙර්ණෙත්, 
මනා රෑ ඇති, අබරණින් සැරසුණු, පිරිසිදු ෙස්තර  ඇති, සුෙඳ පතුරැෙන 
කුවේරො ෙැනි ඔබ කෙවරක් ද? වපර්තො වමවස් කීෙ. (16) වපර රත්ෙූ 
වලාවහාතහඩුෙලින් ෙැසුණු මම මොනක රෑප ඇත්වතක් වීයෙ. එෙැනි 
වෙවහසට පත් දුගඳ ඇති මා ඔබෙහන්වස්  විසින් වපර්තමාෙවෙන් 
මුදෙන ලි. මහාවීරෙන් ෙහන්ස, ඒ විපාකවෙන් ඔබ අගර සැපෙට 
පැයෙවණත්ො (17) මම පර මාද නමැති මවඩහි එරැවන් වපර්ත ගතිෙට 
පැයෙණිවෙයෙ. සෑෙට පිදූ ධනෙක් වගන මම රත්ෙූ ෙපට දරන්වනක් වීයෙ. 
ධර්ම පරීති ඇත්වතෝ සැප සඳහා ඒ ධනෙ දුරැ කරත්ො. (18) වමවස් 
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තරිවිධ රත්නවෙහි අල්ප ෙූ විපර කාරෙ ද ඉතා දරැණු විපාක ඇත්වත් ෙ. 
(19) එහි අල්ප ෙූ අිකාරෙ ද මහත් ශුමඵල ඇත්වත්ෙ. එෙින් ිෙය-
මනුෂය සම්පත් ලබෙි. (20) එබැවින් ඵලසමුර්ිෙ කැමැත්තන් විසින් 
තරිවිධරත්නවෙහි අපරාධෙක් වනාකළ ෙුතුෙ, අිකාරෙක්ම කළ ෙුතුෙ. 
(21) ඒ රත්නතරවෙහි අිකාර කළ වබාවහෝ වදේ යෙනිස්සු වදේයෙනිස් 
සැප ලබා නිෙනට පැයෙණිෙහ. ඒ වද්ෙපුතර ො වමවස් කිො වතරැන්වග් 
පා ෙැඳ පර දක්ෂිණා වකාට එහිම අන්තර්ධාන විෙ.  

 

16. ග ාන් ගපර්තයාග ් කථාව 
 

(වමවස් අසන්ට ලැවේ) තාමර පර්ණිද්වීපවෙහි රමය දනේෙක 
පිහිටි මාමෙනද්ි ගවමහි ගඟ සමීපවෙහි විහාරෙක් විෙ. ඒ වෙවහවරහි 
එක්තරා පිණ්ඩපාතික ෙූ රහත් වතර නමක් ගමට පිඬු පිණිස ඇතුල් වී 
(මල පහරනු කැමතිෙ කැලෙට වගාස්) පඳුරැ අතවර් සිටි වගාවනකු දැක 
සමීපෙට වගාස් : (1) පඳුරැ අතරට වී වබාවහෝ කලක් සිටිො වස් 
වපවන්  පාසතර වනාවසාල්ෙන්වනහි, වගාවනක් වමන් වපවන් ෙෙි 
කීෙ. වපර්තො: (2) ස්ොමීනි, මම දුගතිෙට පත් ෙමවලාෙට අෙත් 
වපර්තවෙක්යෙ  වගාවනක් වී වබාවහෝ කලක් වමහි සිටිවෙයෙ ෙි කීෙ. (3) 
ෙම් පෙක වහ්තුවෙන් වගාවනක් වී වතෝ වමහි වබාවහෝ කලක් සිටිවෙහි 
නම් ඒ කෙර පාපෙක් දැෙි කිෙනු මැනෙැෙි වතරනම කීෙ. වපර්තො 
වමවස් කීෙ: (4) වපර මම වමගම්හි ගම්ෙැස්වසක් වීයෙ. මම 
අනුරාධපුරවෙහි කඩුයෙටි ආිෙ සෑදුවෙයෙ. (5) ඒ කාලවේදී වලෝකනාෙක 
ෙූ කාශයප බුදුරද උපන්වන්ෙ. ඒ බුදුන්වග් ධර්මෙ වම් ද්වීපවෙහිද 
බැබළුණි. (6) වමහි බුද්ධ ශරාෙකවෙෝද විසූහ. ගම්ෙැසිවෙෝ ඒ 
බුද්ධශරාෙකෙන්ට දන් ෙැලඳීම සඳහා ආසනශාලාෙක් සෑදෙූහ. (7) මම ඒ 
ශාලාෙ අෙට (එෙට හැවපන වස්) ධානය ඇතුරැවෙයෙ. ඒ බීනවෙෝ සත් 
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ිනක් තුළදී පැලෙූහ. (8) ඒ බීනෙන් දැක මික්ෂූහ ු එහි ඇතුල් වනාෙූහ. 
සත්ින ඉකුත් ෙූ පසු මම ඒො වගන වගාස් මාවග් කුඹුරැෙල 
ෙැපුරැවෙයෙ. (9) එකල්හි මම ගවම් නපුරැ යෙනිවසක් වී මික්ෂූන්ට 
අපහාස කරයෙන් අසුන්හල අෙුරා ඔෙුන්ට අපහසුෙක් වකවළයෙ. (10) වම් 
කරිොෙ වකාට කලුරිෙ කළ මම වගාන් වපර්තවෙක් වී වම් දුක් ලබයෙ. (11) 
සිල්ෙතුන්ට අපහසුෙක් කළ බැවින් මට රෑ දාෙල් වදක්හිම පහසුෙක් 
නැත. (12) කාශයප-වග්තම ෙන බුදුෙරැන් වදනමවග් කාලෙ අතවරහි 
වම් වපාවළාෙ සත්ගේෙක් ෙැඩුනි. (13) සිටවගන දුක් විඳින්නා ෙූ මට 
ඉක්මගිෙ කාලෙ අෙුරැදු ගණනින් කිෙ වනාහැක. (14) මට කෑමක් බීමක් 
නැත  ඇවිදීමක් වහෝ නිදීමක් නැත  පා වසලවිෙ වනාහැක. (15) දැන් 
අවීචිෙට වගාස් අෙවශ්ෂ කර්මොවග් විපාක වින්ද ෙුතුෙ. පර මාදවෙන් හා 
වලෝමවෙන් හටගත් ඒ කර්මෙ වමවස් මහත් බෙට ගිවේෙ. (16) 
ගුනාිකෙන් වකවරහි අපරාධ කිරීම වමවස් වදාස් එළෙන්වන් වේ. 
ගුණෙතුන්ට වග්රෙ කිරීම එවස්ම ෙහපත එළෙන්වන් වේ. (17) දුකින් 
ෙැඩුණු මා දුටු ඔබෙහන්වස් සත්පුරැෂෙන්ට බාධාකිරීවම් විපාකෙ 
යෙනිසුන්ට කිෙ මැනවි. (18) මණ්ඩපෙක වහෝ ගසක් මුල වහෝ ශාලාෙක 
වහෝ නිදන වගෙක වහෝ සාධුන්වග් ොසෙට පීඩාෙක් වනාකළ ෙුතුෙ. 
(19) එවස් බාධාකරන්නා වපර්ත මෙවෙහි ඉපිද මා වමන් දුක් 
විඳින්වන්ෙ. (20) සිංඝොට සැප පහසු ඇති වකාට සුගතිවෙහි සැප ලබා 
ධර්ම පරීති ඇති මික්ෂුෙවග් දුක් නැසීම සිදුවේ. 

වමවස් ඒ වපර්තො තමා කළ කර්මෙ වතරැන්ට කිො 
සත්ිනකින් පසු චයුත වී අවීචිෙට ගිවේෙ. 
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17. සඟසතු ගදගයහි පර ොදී වූ  
ගතරුන්ග ් කථාව 

 

(වමවස් අසන්ට ලැවේ) සුරට්ටඨ නනපදවෙහි සාහුථල වපවදවස් 
ආළාරබාල පටුවනහි වපෝච්මනාඝී ගිංවතර වකාණ්ඩපූි නම් විහාරෙක් 
විෙ. ඒ විහාරවෙහි පර ධාන වතරනම අිපතිකම නිසා ඒ විහාරෙ විෂම 
වලස පරිවමෝග වකවළ්ෙ. ඔහු මරණාසන්න ෙූ විට දරැණු වරෝගෙක් 
හට ගත්වත්ෙ. වෙද්දු ඔහු පරීක්ෂාවකාට බලා “වම් මික්ෂුනමට පැන් 
බීමට වනාවදේ, දුන්වනාත් වරෝගෙ ෙැවඩන්වන්ෙ”ෙි උපස්ථාෙකෙන්ට 
කීහ. ඔෙුහු ෙහපතැෙි කිො වතරනමට පැන් නුදුන්හ. රෑ මැිෙවමහි 
පැන් වනාලබා පිපාසාවෙන් පීඩිත ෙූ වහවතම එෙ ඉෙසිෙ වනාහැකිෙ 
නැගිට තමාවග් ධමකරකෙ අතගා බැලීෙ, එෙ හිස්විෙ  කාමරවෙන් 
පිටතට අෙුත් වබාන පැන්කලෙ බැලීෙ, එහි ද නලෙ වනාවීෙ. මහ පැන් 
කලෙ තිවබන තැනට වගාස් බැලූ නමුත් එෙ ද හිස් විෙ. ඉක්බිති 
ආරාමවේ වපාකුණට වගාස් බැලූ නමුත් එෙ ද හිස් විෙ. ඉන්පසු 
වපෝරිමාඝී ගඟ කරා ගිවේෙ. එෙ ද විෙලී තිබුණි. වහවතම ිෙ නැති 
ගවඟන් එවතරට වගාස් වමවස් සිතීෙ: “මාවග් අකුශලකර්මවෙන් 
සැමතැන ිෙ සිඳී ගිවේෙ. ඒකාන්තවෙන් මම වපර්තවලෝකවෙහි 
උපන්වනයෙ. වම් වපරනියෙත්ත පර තයක්ෂ ෙශවෙන් වපවන්. රැෙ ඉක්යෙ 
කල්හි මා කිෙන කථාෙ මික්ෂූහු වනාඅදහන්නාහ”ෙි සිතා තමාවග් 
නහනකඩ ගවඟන් එවගාඩ ගසක බැඳ තබා නැෙත හැරී අෙුත් 
කාමරවෙහි නිදා ගත්වත්ෙ. 

රැෙ ඉක්යෙ කල්හි වහවතම මික්ෂූන් අමතා සිදුෙූ සිෙල් කීවේෙ. 
(1) ඇෙැත්නි, මම රාතරිවෙහි පිපාසාවෙන් පීඩිත ෙූවෙම් ඉෙසිෙ 
වනාහැකිෙ වගෙින් නික්ම ධමකරකෙ (=පැන් වපරාගන්නා මානනෙ) 
අතගා පැන් වනාලැබුවෙයෙ. (3) එවස්ම වබාන පැන්සැළි ආිෙ ද මහ 



 ඉතා පැරණි සිිංහල බණකතා පටුන වෙත 

50 

Non-commertial Distribution 

 

පැන් සළිෙ ද මා ස්පර්ශ කළ වකවණහි හිස් බෙට පැයෙණිෙහ. (4) කැපූ 
අඳුන් පැහැති සිහිල් නිර්මල නලවෙන් පිරැණු විල ද හිස් විෙ. (5) හැම 
කල්හි ගලාබස්නා පිරිසිදු ිෙැති ෙැලිතලා ඇති වපෝරිමාඝි ගඟද හිස් 
විෙ. (6) ඒ ගඟින් එවතරට ගිෙ මම ගිංඉෙුවරහි සිටවගන සිංවේගෙට 
පැයෙණිවේ වමවස් සිතුවෙයෙ. (7) අවහෝ! මා විසින් දුක් විපාක වදන 
කර්මෙක් කරන ලි. ඒ පාපොවග් විපාකෙ මා විසින් පර තයක්ෂවෙන් 
දක්නා ලි.  

මික්ෂූහු වම් කීම විශ්ොස වනාකළාහ. එවිට “පරවතර ගසක 
එල්ලූ නානකඩ වගනැවිත් සැක දුරැ කරගනිේ” ෙෙි වරෝගී වතරනම 
කීෙ. (8) එතුමාවග් ඒ කීම අසා දක්ෂ ෙූ එක් මික්ෂු නමක් ඒ ගවඟන් 
එවතරට වගාස් නානකඩ වගනාවේෙ. (9) එෙ දැක ඒ මික්ෂූහු 
සිංවේගෙට පත්ෙූහ. වරෝගී මික්ෂුනම මික්ෂූන් මධයවෙහි වමවස් කීෙ: 
(10) මම අල්ප ෙූ වහෝ වබාවහෝ ෙූ වහෝ සිංඝිකලාමෙ මා කැමති වස් 
වෙවදේවෙයෙ. (11) වමාහුට වමවතක් වදෙ, අසෙලාට වමවතක් වදෙ, 
අසෙලාට ටිකක් වදෙ, වබාවහෝ වදෙ, අසෙලාට වනාවදෙෙි නිෙම 
වකවළයෙ. (12) වමවස් අිපතිමාෙෙ නිසා සඟ සතු වදෙ තමන් සතු 
වදෙ වමන් සලකා මා විසින් මවග් කැමැත්ත අනුෙ වබදා වදන ලි. (13) 
මා දැක ඔබ සිෙලු වදන සඟ සතු වදෙට මෙවෙත්ො. එවස් බිෙපත් වී 
බුදු සස්වනහි අපර මාදීෙ උත්සාහ කරේ. (14) එවස් උත්සාහවකාට වීර්ෙ 
ෙඩා ධර්මපරීති ඇති මික්ෂුෙට පරිෙ ෙූ අමෘතපදෙ ලබා ගනිේ. (15) වමවස් 
වහවතම තමාවග් දුක මික්ෂූන්ට දැනුම් දී යෙෙවගාස් වපර්තවලෝකවෙහි 
උපන්වන්ෙ. 
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18. තරුණ භිකෂ්ුනෙග ් කථාව 
 

(වමවස් අසන්ට ලැවේ) සම්පත් පිරි නනොවගන් ෙුක්ත ෙූ, නිතය 
ශසය සම්පත් ඇති, මනා මික්ෂූන් බහුල ෙූ, සැපෙත් සෘතුගුණ ඇති, 
හැම ිශාෙන්හි පතළ කීර්ති ඇති, හැමකල්හි රමය ෙූ, ශරඬාෙත් උපාසක 
පිරිවසන් ෙුතු සුරට්ටඨනනපදවෙහි පර කට ගමක ආොසෙක එක් තරැණ 
මික්ෂු නමක් ෙසෙි. පර මාද විහාරී ෙූ වහවතම මික්ෂුනාමෙ දරයෙන් රාතරි 
කාලවෙහි කැමති තැන්ෙල ඇවිියෙන් පර කට වලසම සිකපද මඩින්වනක් 
විෙ. වමවස් ෙසන ඔහුවග් මාර්ොෙ ගැේ ගත්තීෙ. වහවතම ගැබ 
මුහුකුරා ගිෙ විට ඒ ස්තරිෙ ඇවග් මෙවග් වගට කැඳොවගන ගිවේෙ. ඈ 
අතරමගදී පඳුරැ අතරට වී දරැෙකු ෙැදී. මික්ෂුනම වලෙින් ෙැකුණු, දුගඳ 
හමන, විරෑප ෙූ ඇෙ දැක සිංවේගෙට පත්ෙ පිලිකුල් සිංඥාෙ උපදො 
වමවස් සිතී: (1) වම් පණු සමූහොවග් ගැෙසී ගත් ශරීරෙ පිට සවමන් 
ෙැසී මවනෝඥකාරෙක් දක්ෙෙි. මම ඇතුළත වනාදකියෙන් පිටත ඇලී 
සිටිවෙයෙ. (2) වම් සිරැර ෙටින් පතුල්ෙල පටන් උඩින් හිසවකස් දක්ො 
මලවෙන් පිරැණු අපිරිසිදු දුර්ගන්ධ ඇත්තකි. (3) වම් සිරැවරහි වකස් 
වලාම් නිෙ දත් සම් ෙන වමාහු වෙති. වමෝහවෙන් වම් සිරැවරහි ඇලුම් 
කරති. (4) මම අද තත්ෙූ පරිද්වදන් වමහි ඇතුළත ස්ෙමාෙෙ දකියෙ. 
වමහි ඇතුළත වගානුන් මරන තැනක වමන් වල් ද මස් ද සඳයෙදුලුද 
වෙති. (5) වම් පිළිකුල් කටෙුතු ෙූ හරෙක් නැති ශරීරෙට නින්දා වේො. 
වමෙ හැම නුෙණැත්තන් විසින් දුරැකරන ලද්දකි, හැම අඥානෙන් විසින් 
වසෙුනා ලද්දකි. (6) මම වපර වමෙැනි කුණු කෙක ඇලී සිටිවෙයෙ. 
විපරීත ෙූ සිතින් මුළා වී රාගවෙන් මැඩුවන් වෙයෙ. (7) ශීලෙ හැරදමා 
වම් කුණු කවෙහි ඇලුණු මම බුදු සස්න ලැබ නපුරැ ජීවිතෙක් ගත 
කවළයෙ. (8) මාවග් පර මාදී ගමනින් සිදුෙූ වදෙ හැරදමා නැෙත පැවිද්ද 
ලබාවගන බුද්ධානුශාසනෙ පිළිපින්වනයෙ. (9) රාග, ද්වේෂ, මලාි 
ක්වල්ශෙන්වගන් කිලිටි ෙූ මම සදහම් වතාටට වගාස් ඒ කිලිටු වසෝදා 
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හරින්වනමු. (10) වමවස් සිතා වහවතම සිත දැඩිවකාට වගන සිංවේග 
මෙින් තැෙුවන් පැවිද්ද සඳහා සිත වොමු වකවළ්ෙ. 

වහවතම වමවස් සිතා අශුම සිංඥාෙ වමවනහි වකාට ඒ ස්තරිෙ 
මෙවග් ගමට වගනවගාස් නෙත්ො “චිත්වගෝ” නැමැති විහාරෙට වගාස් 
එහි ෙසන ෂඩමිඥාලාමී සිග්ගෙ නම් වතරැන් වෙත එළඹ පැවිද්ද 
ඉල්වීෙ. (11) “ක්වල්ශ නමැති ගරාහක සතුන්වගන් ෙුක්තෙ ෙූ දරැණු 
සිංසාර සාගරවෙහි කාමාදී සැඩපහර සතරින් පාවී ෙන මා දහම් නමැති 
නැවෙන් වේරාගත මැනවි. (12) මාවග් බැයෙ සිඳීම සඳහා මට බුද්ධ 
ධර්මෙ වදනු මැනවි. (13) රාග-ද්වේශ-වමෝහ ගින්වනන් වනාසන්සිඳුණු 
දාහ ඇතිෙ දීර්ඝ කාලෙක් සසර ඇවිින මට දහම් නමැති පැන් වදනු 
මැනවි. (14) නැෙත වකවලස් ඉපදීම නමැති වරෝගවෙන් පීඩිතෙ 
ක්වල්ශෙන් විසින් කනු ලබන මට දහම් වබවහත වදනු මැනවි. (15) 
පර පාතෙක ෙැවටන්ට සිටින්නා ෙූ අනාථ ෙූ දුගී ෙූ මා අනුකම්පා සහගත 
සිතින් නෙත්ොගනු මැනවි. (16) පර මාදොවග් ෙසඟෙට පත් මාවග් 
වදෝෂෙ මා ඉක්මො ගිවේෙ. ඒ සිෙල්ල ඉෙසා මා පැවිි කරනු මැනවි. 
“වමවස් ොච්ඥා කරනු ලැබූ වතරනම ඔහු පැවිි වකවළ්ෙ. වහවතම 
පැවිි වී ෙනවෙහි ගස් මුල් අසළ තනිෙ ෙසයෙන් උත්සාහ කරන්වන්ත් 
මාර්ගඵලාිමෙක් වනාකළ හැකිෙ පෘථග්නනවෙක්ෙම වනාවබෝ කලකදී 
කලුරිෙ වකාට ඒ ෙනවෙහි ගස්කරැෙක ඕපපාතික යෙනිස් දරැවෙක්ෙ 
උපන්වන්ෙ. එක්තරා මික්ෂුනමක් ඔහු දැක වගනෙුත් චිත්තනාග 
වතරැන්ට දැක්වීෙ. දුටු වකවණහිම වතරනම ඔහු හැඳින ඒ මික්ෂුනමට 
වමවස් කීෙ: (17) “වම් වලවණහි තබා වම් ළදරැො වපෝෂණෙ කරෙ. 
වම්වතම මහා වීරවෙක් ද ධයාන ෙැඩූ අමිඥාලාමිවෙක්ද ෙන්වන්ෙ. (18) 
වම් වතම හැම ආගමෙන් ඉවගන බුදු සස්න අෙවබෝධ කරවගන 
ධර්මාර්ථ වදක්හි දක්ෂ ෙූවේ, විශාරද ෙූවේ පරොදෙන් බිඳ වබාවහෝ 
තීර්ථකෙන් මැඩ පෙත්ො ධර්ම මාර්ගෙ පහදා දී වනාවෙක් වදන පැවිි 
කරන්වන්ෙ. (20) එක් ෙරක් ෙැදූ වලෙින් ෙැකුණු ස්තරිෙ දැක සිංවේගෙට 
පත් වහවතම මාර්ග ඵලෙන්ට පැයෙවණන්වන්ෙ.” 
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ඒ මික්ෂුනම වතරැන්වග් කීම අසා ළදරැො කාමරෙක දමා 
වපෝෂණෙ වකවළ්ෙ. වමවස් ෙැවඩන වහවතම සත් හැවිරිි කාලවෙහි 
වතරැන් සමීපවෙහි පැවිිෙ රහත් ඵලෙ ලැබීෙ  ෂඩමිඥාෙන් හා 
සිෙුපිළිසිඹිොෙන් ලැබ සිෙලු බුද්ධ ධර්මෙ ෙටහා ගත්වත්ෙ. චිත්තාම 
වතරැන් පිරිනිවී පසු වහවතම වබාවහෝ මික්ෂූන්ට ආචාර්ෙෙරවෙක්ෙ 
ිවි ඇතිතාක් සිට පිරිනිවිවේෙ. පිරිනිවෙන්ට වපර සත්තලක් පමණ 
අහසට නැග අහවසහි හිඳවගන වම් ගාථාෙන් කීෙ: (21) “බුදුන් දහම් 
සඟුන් වකවරහි වහෝ මාර්ගවෙහි වහෝ පර තිපදාවෙහි වහෝ ෙම් 
වකවනකුන්ට සැකෙක් ඇත්නම් මා විචාරනු මැනවි.” මික්ෂූහු වමවස් 
කීෙ. (22) බුද්ධාි රත්නතරවෙහි අපට සැකෙක් නැත. ඔබ විසින් 
පූර්ෙවේදී කිනම් කර්මෙක් කරන ලද්වද්ද? අහවසහිම සිටි වහවතවම් 
වමවස් කීෙ: (23) මම වපර ශර මණ නම දරන්නා ෙූ දුශ්ශීලවෙක් වීයෙ. 
පර මාදෙට පැයෙණි ඒ මම සුරට්ටඨවපවදවසහි විසුවෙයෙ. (24) මම සඟො 
වනාගත් පේකම් ඇත්වතක් වීයෙ. මාවග් ෙරද ඉතා පර කට විෙ. මම පින් 
රැස් කිරීම පිණිස වනාෙ බුදු සස්වනහි ජීවිකාෙ වකවළයෙ. හැමවදනම 
මා මික්ෂූන්ට කටුෙක් වමන් රිදෙන්වනකැෙි දැනගත්හ. (26) වමවස් 
පර මාදීම ෙසන්නා ෙූ මාවග් අඹුෙ දරැ ගැේ ඇත්තී විෙ. ෙදන්නා ෙූ ඇෙ 
දැක මට කාමවහ්තුවෙන් මෙක් ඇතිවිෙ. (27) එෙින් සසර කලකිරැණු 
මම චිත්තාම පර්ෙතෙට ගිවෙයෙ. නැෙත පැවිි ෙූ මාවග් සිත ෙනවෙහිම 
ඇලුණි. (28) එෙින් චයුත ෙූ මම ඕපපාතිකෙ යෙනිස් දරැෙකුවග් 
රෑපවෙන් ගසක කරැෙක උපන්වනයෙ. (29) මා දුටු එක් මික්ෂු නමක් මා 
වගනවගාස් චිත්තාම වතරැන්ට වපන්ො (ඒ වතරැන්වග් අෙොදෙ 
වලස) කරැණාවෙන් මා වපෝෂණෙ වකවළ්ෙ. (3) ෙැඩිවිෙ පත් මම ඒ 
වතරැන් සමීපවෙහි පැවිිෙ කල් වනාෙොම රහත් ඵලෙ ලැබුවෙයෙ. (32) 
සිංවේග කටෙුතු වදවෙහි සිංවේගෙට පත්වීම වමවස් මහත් ඵලදාෙී 
වේෙෙි වලෝකවිදූ ෙූ බුදු රන ෙර්ණනා වකවළ්ෙ. (33) වමවස් ඒ රහත් 
වතරනම අහවසහි හිඳවගන තමා කළ කර්මෙත් කර්ම විපාකෙත් පර කාශ 
වකවළ්ෙ. 
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(34) වමවස් පේකවමහි වනාවෙක් වදාස් පර කාශ කළ ඒ රහත් 
වතරනම සෘඬිබලවෙන් අහවසහි සිටීම හිඳීම වහාවීම හා සක්මන් කිරීම 
වපාවළාවේදී වමන් වකාට පරාතිහාර්ෙ දැක්වීෙ. වමවස් ඒ වතරනම 
සෘඬිබල වපන්ො පිරිනිවිවේෙ. එවහෙින් ස්ෙල්ප ෙූත් සිංවේගෙ ෙහපත් 
ගුණ එළෙන්වන් ෙෙි දතෙුතු. 

(කණ්ටකවසෝල පටුවනහි උපන් පට්ටටවකෝටි විහාරොසී ආචාර්ෙ 
ධම්මනන්ි වතරැන් විසින් කරන ලද සීහල ෙත්ථුවේ විසිවෙනි කථාෙ 
නියෙ.) 

 

වදවන පච්ච්වටදය න මිවය්ය. 
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ගතගවනි පරිච්ගේදය 

 

19. පරදාර ගස්වනගයන් දුරුවීගේ  
කථාව 

 

(වමවස් අසන්ට ලැවේ) සමෘඬ නනොවගන් හා නිතය ශසය 
නිෂ්පාදනවෙන් ෙුත් මනා මික්ෂූන් බහුල ෙූ සුරට්ටඨනනපදවෙහි ............ 
විහාරෙක් වේ. එහි මහානිි නමැති පර්ෙතෙ සමීපවෙහි ධුතිංගධර ෙූ 
වෙෝගාෙචර ෙූ පිණ්ඩපාතික ෙූ එක් මික්ෂුනමක් ෙසෙි. වහවතම 
වපරෙරැ කාලවෙහි පිණ්ඩපාතෙ ලබාවගන ෙුත් එක් තැනක තැබීෙ. 
එක්තරා වසාවරක් වසාරකම් සඳහා මුළු රැෙ ඇවිද බඩසෙින් වපළුවන් 
ඒ විහාරෙට වගාස් පිණ්ඩපාතෙ දැක “ඉින් වම් මික්ෂුනම මට වනාදී 
ආහාර අනුමෙ කරන්වන් නම් මම රාතරිවෙහි අෙුත් වමාහුවග් පාතර  
සිෙුරැ වගන ෙන්වනයෙ”ෙි සිතාවගන උන්වන්ෙ. මික්ෂුනම අත්පා 
වසෝදාවගන චචතයෙ ෙැඳ හිඳවගන අනුමෙ කරනු කැමැත්වත් ඔහුවග් 
ඒම දැක අනුමෙ කරෙෙි කිො ඔහුට ආහාර දුණි. බඩසෙින් වපළුණු 
වහවතම අනුමෙ වකාට සතුටට පත්වී වමවස් කීෙ: “ස්ොමීනි, බලෙත් 
වසාවරක් ෙූ මම ඔබට අපරාධෙක් කරන්ට සිතුවෙයෙ. එෙට සමාෙුෙ 
මැනෙැ”ෙි කීෙ. “පින්ෙත, මම සමාෙ වදයෙ. ඉින් මා කිෙන වද් 
කරන්වනහි නම් පන්සිල් රක්ෂා කරෙ”ෙි වතරනම කීෙ. “ස්ොමීනි, 
පන්සිල් නම් වමානොද?” අසෙල් අසෙල් වද් ෙෙි කී විට “ස්ොමීනි, 
ඒො රකින්ට වනාහැක්වකයෙ”ෙි කීෙ. එවස් නම් සිකපද සතරක්, තුනක්, 
වදකක් රැක්ක මැනෙැෙි කීවිටත් වනාහැක්වකයෙෙි කීෙ. “එවස් නම් 
එකක් රකුෙ”ෙි කී විට වසාරා එකක් රැකීමට කැමති විෙ. වහවතම 
පරදාර වස්ෙනවෙන් වෙන්වීවම් ශික්ෂාපදෙ සමාදන් වී ගිවේෙ. වහවතම 
එදා එක් ගමක ඇවිින්වන් එක් ධනෙවතකුවග් වගෙක ඉතා ෙටිනා 
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වගානුන් වදවදනකුන් දැක මධයම රාතරි කාලවෙහි ඒ වගට ඇතුල් විෙ. 
ගෘහණිෙ වසාරා දැක පිළිබඳ සිතැත්තී විෙ. ඕ “තරැණෙ කුමක් සඳහා 
ආවෙහිද?”ෙි ඇසීෙ, වගානුන් වගනොම සඳහා ෙෙි වසාරා කීෙ. “ඉින් 
මා කිෙන වද් කරන්වනහි නම් තා කැමති හැම වදෙක්ම වදන්වනයෙ”ෙි 
ගෘහණිෙ කීෙ. කුමක් කළෙුතුදැෙි වසාරා ඇසීෙ. 

(1) “කාමසැපවෙන් වපළඹුණු පුද්ගලවෙෝ ෙුද්ධෙට ෙැදීමද ිෙට 
පිවිසීමද වසාරැන් අතරට ොමද මහෙනෙකට ඇතුල්වීම ද පර්ෙත 
දුර්ගෙකට ොම ද ගණන් වනාගනිත්. එබැවින් කාමසැපවෙන් මා සතුටු 
කරෙ”ෙි ස්තරිෙ කීෙ. ඉින් මාවග් කීම වනාකරන්වනහි නම් තාවග් ඒම 
සාර්ථක වනාෙන්වන් ෙෙි ද කීෙ. වසාරා ඇවග් කීම අසන්ටත් 
වනාකැමති වී “වසාඳුර, මම ශීලෙක් රකියෙ”ෙි කීෙ. වග් හියෙො වම් 
වදවදනාවග් කථාෙ අසා නැගිට ආරක්ෂකෙන් කැඳො වසාරා අල්ෙන්ට 
සලස්ො ස්තරිෙ බන්දො වසාරාට වමවස් කීෙ: “යෙතර ෙ, වතෝ අද පටන් 
මාවග් සවහෝදරවෙක් වෙහි. වම් වගට හියෙවෙක්ෙ තා කැමති කැමති 
වදෙක් ගනුෙ. වම් වසාර ස්තරිෙ වගෙින් වනරපන්වනයෙ”ෙි කිො ඇෙ 
වනරපා දැමීෙ, වසාරා තමාවග් ශීලවේ අනුසස් ගැන වමවස් කල්පනා 
වකවළ්ෙ: (2) මම වගානුන් වගනෙනු කැමතිෙ වම් වගට ඇතුල් වීයෙ. 
පරදාර වස්ෙනෙ දුරැවකාට වම් සැපෙට පත්වීයෙ. (3) මා විසින් 
වගාන්නුත් ධාර්යෙක වසාවහාෙුවරකුත් ලද්දාහුෙ, යෙෙ ොෙුතු තැන්හි පරිෙ 
ෙූ ජීවිතෙක් ලියෙ. (4) එක සිකපදෙක් රැකීවමන් වමවලාෙදීම වමවතක් 
විපාක ලියෙ. හැම සිකපද රකින්නන්ට වකතරම් මහත් ඵලෙක් 
ලැවබන්වන්ද? (5) බඩසෙින් වපළුණු මා බුද්ධ ශරාෙකෙකු කරා එළඹ 
එක් සිල් පදෙක් සමාදන් වී වමෙැනි සම්පත්තිෙක් ලද්දීෙ. (6) වල් 
තැෙරැණු අත් ඇති වර්ද්ර  ෙූ පවිටු කරිො ඇති වසාවරකු විසින් රක්නා 
ලද ශීලෙ වමවස් පිහිටක් ලබාදුණි. (7) ෙම් වකවනක් ශර ද්ධාවෙන් 
ෙුක්තෙ සිල් රකිත් නම් ශීලවෙහි පිහිටි ඔෙුහු හැම මෙින් යෙවදත්. (8) 
වමවස් ශීල ගුණෙ දත් මම සිත දැඩිවකාට වගන සිල් පිරීමටම උත්සාහ 
කරන්වනයෙ. (9) ඉක්බිති සතුටු සිතැතිෙ ෙහා විහාරෙට වගාස් ඒ 
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මික්ෂුනම කරා එළඹ “ස්වාමීන , මනට පන්ස ල් වදනු මනුනවි. මනවිස න් එය 
ජීවිතාන්තය දක්වා රැක්ක යුතතය”ෙි කීෙ. (10) මම කාමවෙහි ෙරදො 
වනාහැසිරීම නමැති ශීලෙ රැක මරණමෙින් යෙදුවණයෙ. (11) දැන් 
දුගතිවෙහි ඇති මහත් මෙ ගැන අසනු කැමැත්වතයෙ. මහාවීරෙන් 
ෙහන්ස, කැපකරැ ෙූ මා දුගතිවෙන් මුදෙනු මැනවි. (13) බඩසෙින් 
වපළුණු මට ඔබ විසින් වපර ආහාර වදන ලි. සසර දුකින් වපළුනු මට 
සිල් වදනු මැනවි. (14) ඔහුවග් කීම අසා ෙැඩූ ඉන්ද්රිෙෙන් ඇති ඒ 
වතරනම ඔහුට අනුකම්පාවෙන් වමවස් කීෙ: (15) සත්පුරැෂෙ, මම ඔබට 
සරණද සිල්ද වදයෙ. ඒො රැක දුගති මවෙන් යෙවදනු මැනවි. (16) සිල්ෙත් 
යෙනිසා යෙනිසුන් ද වනායෙනිසුන් ද තිරිසනුන් ද ෙන සිෙලු වදන විසින් 
විශ්ොස කටෙුත්වතක් වෙෙි. (17) එෙ ඔබට ිෙය සම්පත් ද මනුෂය 
සම්පත් ද, ආර්ෙ සම්පත් ද ලැබීමට වහ්තුෙක් ෙන්වන්ෙ. (18) ඒ වසාරා 
එහිම හිඳ ඇඳිලි බැඳවගන සරණ ද සිල් ද ගත්වත්ෙ. (19) සිල් 
රැකීවමන් පිරිසිදු ෙූ ඒ වසාරවතවම් පේමල දුරැවකාට ධර්මපරීතිෙ 
පරිෙවකාට උපාසකවෙක් විෙ. 

 

20. ගලෝහ භාජනගය් කථාව 
 

(වමවස් අසන්ට ලැවේ:) නනපදෙන්ට මුදුන්මල් කඩක් ෙැනි ෙූ 
සුරට්ටඨනනපදවෙහි උපසිිංහ නම් විහාරෙක් විෙ. ඒ විහාරවෙහි එක්තරා 
රහත්නමක් සිංඝොවග් ආහාර දමන වලෝහ මානනෙ8 ිනපතා පිදීෙ. 
පසුකලක වතරනම පිරිනිවෙන්ට ලිංෙූවේ මික්ෂූන් රැස්කරො රහත් බෙ 

                                                                 
8 වමෙ “රනනපචන වලාහමානන = පඬු තම්බන වලාවහා බඳුන ෙෙි නිගමන ගාථාෙක 
දකින්ට ලැබුණි.  
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පර කාශ කරයෙන් සිිංහනාදෙක් වකවළ්ෙ. (1) “රත්නතරවෙහි වහෝ 
මාර්ගපර තිපදාෙන්හි වෙෝ ෙවමකුට සැකෙක් තිවේ නම් මා විචාරනු 
මැනෙැ”ෙි එතුමා කීෙ. (2) “මාර්ග පර තිපදාිවෙහි අපට සැකෙක් නැත. 
එක් සැකෙක් පමණක් අපට ඇත. (3) ඔබෙහන්වස් චචතයෙකට බුදු 
පිළිමෙකට වහෝ සර්ෙඥධාතුෙකට වහෝ වනාපුදා සිංඝොවග් 
වලාවහාබඳුනට පූනා කරන වස්ක. එෙට වහ්තුෙ කුමක්දැ”ෙි විචාළාහ. 
(4) ඒ කීම ඇසූ මනාවස් යෙදුණු රහත්නම ඒ කාරණෙ වහළිකරයෙන් 
වමවස් කීෙ: (5) වපර මම ශර ද්ධා නැති, පෙට බිෙ නැති අනාර්ෙවෙක් වී 
ආරාමෙ බැලීම පිණිස උපසිිංහ නම් විහාරෙට පැයෙණිවෙයෙ. (6) ඒ 
පර්ෙතෙට නැගී දන් ෙලඳන ශාලාෙ වෙත ගිවෙයෙ. (7) එහි වගාස් 
සඟසතු ෙූ ඒ ශාලාවෙහි ෙටකුරැ ෙූ බබළන්නා ෙූ තලිෙක් දුටියෙ. (8) 
පවිටු වසාරකම් ඇති ඒ මට වලාවහාකැටෙම් සහිත එෙ දුටු වකවණහි 
වසාරකම් කරන සිතක් උපන්වන්ෙ. (9) එෙ වසාරකයෙන් වගනොම 
අපහසු වස් වපනුණ බැවින් මහණ වී එෙ වගන ෙන්වනයෙ ෙි සිතා (10) 
ඒ වසාරසිතින් පැවිි වෙස් ගත්වතයෙ. එවස් වකාටත් එෙ වගනෙන්ට 
අෙකාශෙක් වනාලියෙ. (11) මම ශර ද්ධාවෙන් වහෝ වපර්මවෙන් උපසිිංහ 
විහාරෙට වනාපැයෙණිවෙයෙ. වලෝමසහගත සිතින් වලෝහ මානනෙ නිසා 
ආවෙයෙ. (12) ඒ මානනෙ වගනෙනු කැමති පවිටු අදහස් ඇතිෙ 
වසාවරකු ෙූ මට දහම් හැදෑරීමට වහෝ මාෙනාවෙහි වෙදීමට සිතක් 
වනාවීෙ. (13) වමවස් සැඟවී සිටි මා දුටු කාරැණික සිතැති මාවග් 
උපාධයාෙවතවම් මා කැඳොවගන සිෙ වලණට ගිවේෙ. (14) එහි පැයෙණි 
එතුමා අස්නක හිඳවගන කර මවෙන් අෙොද වකාට මා රහත්ඵලෙට 
පැයෙණ විෙ. (15) මට බුදුන් වකවරහි වහෝ ධර්මෙ වකවරහි වහෝ සිංඝො 
වකවරහි වහෝ මක්තිෙක් වනාවීෙ. වම් වලෝහමානනෙ නිසා පැවිි වීයෙ. 
(16) මට ශීලවෙහි වහෝ ධයානමාෙනාවෙහි වහෝ සෙනවෙහි වහෝ 
ෙස්තරවෙහි වහෝ ආහාරවෙහි වහෝ මක්තිෙක් වනාවීෙ. වම් 
වලෝහමානනෙ නිසා පැවිි වීයෙ. (18) එවහෙින් මම වම් වලාවහාබඳුනට 
පූනා පෙත්ෙයෙ. එෙ වගනෙනු කැමතිෙ ආ මම ස්කාර පිහිටීමකට පත්වීයෙ. 
(19) වලාවහා බඳුන අරමුණු වකාට මට වමහි ඇලීමක් ඇතිවිෙ. වම් 
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කාරණෙ සිහිපත් කරයෙන් මම වම් වලෝහමානනෙට පිදුවෙයෙ. (20) 
වමවස් ආර්ෙ ෙූ ඒ පණ්ඩිත වතවම් සිෙලු සැක දුරැකරො ධර්ම පරීති 
ඇත්තන්ට පරිෙ ෙූ ධර්මෙ පර කාශ වකාට පිරිනිවිවේෙ. 

 

21.  ඳිනු ලු ූ ඇතාග ් කථාව 
 

වමවස් අසන්ට ලැවේ. සුරට්ටඨනනපදවෙහි අච්චිමන්තවස්ල 
නමැති පර්ෙතෙක් විෙ. ඒ පර්ෙතවේ ගුහාෙක ෂඩමිඥා ලැබූ මහත් සෘඬි 
ආනුමාෙ ඇති රහත් වතරනමක් ෙසෙි. ඒ පර්ෙතෙ ආශර ෙවකාට ෙසන 
එක්තරා ඇත් රවනක්ද හැමදා ඒ වතරැන්ට උපස්ථාන කරෙි. එක් 
ෙැද්වදක් ඒ ඇතු දැක උවද්නි රට රනුට “වද්ෙෙන් ෙහන්ස, ශුම ලකුණු 
ෙලින් ෙුත්, රනතුවමකුට වෙෝගය ෙූ ඇවතක් අසෙල් ෙනවෙහි ඇතැ”ෙි 
දැන්වීෙ. රන ඌ අල්ෙන්ට සලස්ො වතරැන් අෙට හැසිවරයෙන් හඬන්නා 
ෙූ ඒ ඇතා උජ්වජ්නිෙට වගන්වීෙ. වතරනම ද රනු දැනවගන 
උජ්වජ්නිෙට අෙුත් ඇතා ඉිරිවෙහි සිටිවේෙ. ඇතා වතරැන් දැක 
වසාඬෙ හිවසහි තබාවගන වබාවහෝ වසෙින් හඬන්ට පටන් ගත්වත්ෙ. 
වතරනම “පුතර ෙ උකටලී වනාවෙෙ  රනු දකින තුරැ කිසිෙක් වනාකළ 
ෙුතුෙ”ෙි කිො ඔහු අස්ෙසා වගාස් රනු ඉිරිවෙහි වපනී සිට වමවස් කීෙ: 
(1) මහරන, මම එක් ඉල්ලීමක් කිරීම සඳහා ෙනවෙන් ආවෙයෙ. ඉින් 
ඔබට බරක් නැත්නම් එෙ කිෙන්වනයෙ. (2) “ස්ොමීනි, වකාහි සිට 
එන්නහුද? ඔබ මාවගන් කුමක් ඉල්ෙන්නාහුද? කුමක් සඳහා වමහි 
පැයෙණිවස්ක් දැෙි මා විසින් විචාරන ලදුෙ කිෙනු මැනෙැ”ෙි රන කීෙ. (3) 
“මහරන, මම සුරට්ටඨවද්ශවෙන් උජ්වජ්නිෙට ආවෙයෙ. ඒ ආවේ වම් ඇතා 
නිදහස් කරන වලස ඉල්ලීමටෙ. එෙ සිද්ධ කරනු මැනෙැ”ෙි වතරනම 
කීෙ. (4) “ස්ොමීනි, වබාවහෝ දුර සිට ආවස්ක  ඔබවග් ශරීරෙ නරාවෙන් 
දුර්ෙලෙ. වම් ඇතාවග් නිදහස පැතීමට ඔහුවගන් ඔබට ඇති ෙහපත 
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කිවමක්දැ”ෙි රන ඇසීෙ. (5) “මහරන, වම් ඇතා මාවග් ශිෂයවෙහි, 
උපස්ථාෙකවෙකි. ඉින් මම වමාහු නිදහස් වකාට වනාගන්වන් නම් 
වම් වතම යෙෙෙන්වන්ෙ.” (6) ඌ ඔබවග් ශිෂයො ෙන්වන් වකවස්ද? 
උපස්ථාෙකො ෙන්වන් වකවස්ද? ඌ මරණෙට පැයෙවණන්වන් 
වකවස්දැෙි මට විස්තර වලස කිෙ මැනෙැෙි රනු කීෙ. වතරනම වමවස් 
කීෙ. මහරන, අසනු මැනවි: ඒ පර ෙෘත්තිෙ පිළිවෙලින් කිෙන්වනයෙ: (8) 
සුරට්ටඨනනපදවෙහි පුරාණවේ සිට පර කට ෙූ අච්චිමන්ත නම් පර්ෙතෙක් 
වේ. ඒ පර්ෙතෙ පවසක ෙූ වලණක මාවග් ොසස්ථානෙ වේ. එහි මම 
සැපවස් ොසෙ කරයෙ. (10) මවග් වලණ සමීපවෙහි එක් ඇතින්නක් විසී. 
ගැබිනි ෙූ ඕ එහිම පැටිෙන් ෙැදී, (11) දරැෙන් ෙැදූ වකවණහිම වපර 
චෙරිනී ෙූ එක් ෙකින්නක් අෙුත් ඔෙුන් කා දමෙි. (12) වම් උපද්ර ෙවෙන් 
පීඩිත ෙූ ඇතින්න වම් ඇත් පැටො රැවගන මාවග් වලණට අෙුත් (13) 
තමාවග් වසාඬින් ඇත්පැටො රැවගන මාවග් අවතහි තබා පැන් 
ෙත්වකාට මට පාො දුණි. (14) ෙකින්න එෙ දැක එහි අෙුත් පැටො 
අල්ෙන්ට උත්සාහ කරන විට මම ඔහු අතින් ෙසා ගතියෙ. (15) එවස් කළ 
බැවින් ඌ අල්ොගත වනාහැකි ෙූ ෙකින්න ආශා විරහිතෙ නික්ම ගිොෙ. 
(16) මහරන, වමවස් මට සබඳකම් ඇති වම් ඇත්පැටො මට උපස්ථාන 
කරයෙන් හැමදා එහි ෙසෙි, ඔහු මාවගන් ආචාරශීලෙ උගත් බැවින් මාවග් 
ශිෂයවෙක් වෙෙි. (18) කුඩා කල පටන් මට සම්බන්ධකම් ඇති වහවතම 
මා වනාදැක මරණෙට පත්ෙන්වන්ෙ. (19) වහවතම ෙන්නා ෙූ මා අනුෙ 
ෙෙි, සිටින විට සිටිෙි, මා චචතයෙට ෙඳින විට ඌ ද ෙඳිෙි. (20) මා 
පිඬු පිණිස ගිෙ විට ඌ කෑම වසාො වගාස් මා එන්ට පළමුවෙන්ම 
වලණ සමීපෙට ඇවිත් සිටී. (21) පිශාචිෙවග් අතින් යෙදුණු වහවතම 
ඔබවග් අතට පත්විෙ. මහරන, වහවතම සැපවස් වෙවස්ො. 

රනවතම වමවස් කීෙ. (22) “මම ඒ ඇතා මුදන්වනයෙ. ඔබවග් 
අෙොදෙත් අනුශාසනාෙත් කරයෙ. මා අපාවෙන් මුදෙනු මැනවි” (23) 
රනුවග් අතින් යෙදුණු ඒ ඇතා සතුටු සිතැත්වත් පරීතිමත් ෙූවේ 
වමාවහාතකින් සූරට්ටඨවද්ශෙට ෙන මගට බැස්වස්ෙ. (24) වතරනම ඒ 
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ඇතා නිදහස් කරො රනුට අනුශාසනා වකාට අහසින් ස්ෙකීෙ 
ොසස්ථානෙට ගිවේෙ. (25) කලයාණ යෙතර ෙකු කරා එළඹ ඒ ඇතා 
ෙක්ෂණිෙවගන්ද රනුවගන්ද යෙදී අපාවෙන් ද නිදහස් විෙ. ඒ ඇත්රන 
ජීවිතාන්තෙ දක්ො වතරැන්ට උපස්ථාන වකාට වදේවලාෙට ගිවේෙ. 
වතරනමද එහිදී අපෙත් විෙ. 

 

22. වුඳිරියග ් කථාව 
 

නනපදෙන්ට මුදුන් මල්කඩක් ෙැනි ෙූ සුරට්ටඨනනපදවෙහි 
චික්ිණ්ණ නගර නමැති මහ නුෙරක් විෙ. එනුෙර එක්තරා 
පිණ්ඩපාතික වතරනමක් පිඬුපිණිස හැසිවරෙි. එහි එක් දාසිෙක් 
ෙැඳිරිෙක් අබරණෙලින් සරසා උකුවලන් ෙඩා වගන හැසිවරෙි. ඒ 
මික්ෂුනම ඇෙ දැක (1) “ඉතා රතු ෙස්තර  හැඳි, වලාම් බහුල සැරසූ හිසක් 
ඇති, හීන් ෙූ අත් පා ඇති, විරෑප මුඛ ඇති, බිඳුණු නහෙ ඇති, 
වනාමනා රෑ ඇති, රන් පාදාමරණ ඇති, සැපෙත් ලකුණු ඇති වමෝ 
වතාවමෝ කාවග් දැරිෙක්දැ”ෙි විචාවළ්ෙ. දාසිෙ වමවස් කිෙෙි: නිතර 
ගිරිදුර්ගෙන්හි හැසිවරන ගසින් ගසට පනින ෙැඳිරිෙක් පින්බලෙ නිසා 
වමවස් උකුවලන් දරයෙ. මික්ෂුවතවම් වමවස් කීෙ: (4) සිල්ෙත් ෙූවෙක්, 
ශිල්පදත් වතක් පර ඥාෙවතක් බහුශරැතවෙක් උසස්කුල ඇති රෑප 
සම්පන්නවෙක් ෙුෙත් පින් අඩු නම් වමවස් වනාෙන්වන්ෙ. (5) දුශ්ශීල 
ෙුෙත්, ශිල්ප වනාදත්වතක් ෙුෙත්, මද නුෙණැත්වතක්, අල්පශරැතවෙක්, 
පහත් කුලැත්වතක්, මනාරෑ නැත්වතක් ෙුෙත් පින් ඇත්තා වමබන්වදක් 
වේ. (6) පින් ඇති බලු-ෙඳුරැ-ගිරා-ඇත්-අස් ආි තිරිසන්නුද 
සුෙපත්ෙූොහු දක්නා ලැවබත්. පින් නැති යෙනිස්සු එවස් වනාවෙත්. (7) 
ඉින් තිරිසනුන්ටත් පින් විපාක වද් නම් යෙනිසුන් ගැන කිෙනු කිම? (8) 
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එබැවින් නුෙණැති යෙනිසා විසින් පින් කළ ෙුතුෙ. පින් ඇත්තා ෙම් ෙම් 
තැනක උපදී නම් ඒ ඒ තැන්හි සුෙපත් වේ. 

දාසිෙ වමවස් කීෙ: (9) වම් කරැණු දන්නා ෙූ බහුශරැත ෙූ, උගත් 
වදෙ දරන්නා ෙූ, පිරිස් මැද විශාරද ෙූ ස්ොමීන් ෙහන්ස, වමෙ දැක 
වබාවහෝ පින් කරන වස්ක්ො. (10) බුදුරදුන්වග් ෙචනෙ අදහන්නා ෙූ 
පණ්ඩිතවතවම් ධර්ම පරීතිෙ පරිෙවකාට නැෙත නැෙත දන් වදෙි. 
මික්ෂුනම ෙැඳිරිෙ දැක පින්පල පර කාශ වකාට ගිවේෙ. 

 

23. සීරලු ගසාරාග ් කථාව 
 

(වමවස් අසන්ට ලැවේ) වකෝකානින කණ්ඩගිරි නමැති පර්ෙත 
විහාරෙක් වේ. ඒ විහාරෙට නුදුරැ තැන එක් වලණක අඩු ආශා ඇති 
ලද වදෙින් සතුටුවෙන, ධුතාිංගධරෙූ ආරණයක මික්ෂු නමක් වෙවස්. 
ඉක්බිති එක් වසාවරක් පන්සිෙෙක් වහාරැන් සමග එහි අෙුත් ඒ 
මික්ෂුනමවගන් වමවස් විචාවළ්ෙ: 

(1) ස්ොමීනි, වම් වලවණහි ෙසන්නා ෙූ ඔබට අෙුරැදු කීෙක් නම් 
ගතවී දැෙි දැනගනු කැමැත්වතයෙ. (2) යෙතර ෙ, මම අෙුරැදු සෙක් මුළුල්වල් 
තනිෙ වදෙැන්වනක් නැතිෙ මෘගෙකු වමන් සිතාවගන වමහි නිරතුරැෙ 
ෙසයෙ. (3) අෙුරැදු සෙක් ොසෙ වකාට ඔබ විසින් ෙම් කිසි ධයානෙක් 
වහෝ සමාපත්තිෙක් වහෝ අමිඥාෙක් වහෝ ලද්වද්දැෙි වසාරා විචාවළ්ෙ. (4) 
මම සමෙතක් වහෝ ධයානෙක් වහෝ මාර්ගෙක් වහෝ අනය විවශ්ෂෙක් 
වහෝ වනාලැබුවෙයෙ. සිල් පිරිසිදු වකාට විවේකවෙහි ඇලුවන් වෙයෙ ෙි 
මික්ෂුනම කීෙ. වසාරා වමවස් කීෙ. (5) ස්ොමීනි, සිල් පමණකින් ඔබ 
මහත් වදෙක් විනාශ කරගත්තාහ. රහත්බෙ ලැබීම පිණිස ෙහා උත්සාහ 
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කළ මැනවි. (6) වපර පැවිි වී වම් වලවණහි විසූ මම අමිඥාෙන්වග් 
පරවතරට ගිවෙයෙ. (7) ිෙැස ද ිෙකණ ද පිරිසිදු වකවළයෙ. සෘඬිබල 
ලැබුවෙයෙ. වපර විසූ ආත්මෙන් දුටුවෙයෙ, අනුන්වග් සිත් දැනගතියෙ. (8) 
වමවස් අමිඥාලාමී ෙූ මම ඒ බලෙන්හිම ඇලී රහත්ඵලෙ ලබා ගැන්මට 
පර මාද වීයෙ. (9) ඉක්බිති එක් ිනක් සෙස් කාලවෙහි ධයානවෙන් නැගිට 
වලවණන් නික්ම වදාරබාෙ ළඟට වගාස් සිටිවෙයෙ. (10) මා එහි සිටි 
කල්හි අලිංකාරවෙන් සැරසුණු වගාපලු දැරිෙක් දුටියෙ. (11) ඇෙ දුටු 
වකවණහිම මට රාග සහගත සිතක් උපණි. වමවස් රාගෙ උපන් විට 
මුළා ෙූ සිහි ඇත්වතක් වීයෙ. (12) ඒ රාග සිත නිසාම මහණකයෙන් ඉෙත් 
වී ඒ දැරිෙ වසාෙයෙන් වසාරකම් කරන්ට පටන් ගතියෙ. (13) මම වසාවරක් 
වී සූරවීර ෙූ දක්ෂ ෙූ අනය වසාරැන් පණස් වදවනකුන් වසාො ගතියෙ. 
(14) ඒ වසාරැන් සමග වගාස් මම ඒ වගෙ ෙටවකාට බලාත්කාරවෙන් 
ඒ ස්තරිෙ වගන ගිවෙයෙ. (15) ඒ සඳහා පර මාි ෙූ මා විසින් වබාවහෝ ෙූ 
පේ කරන ලි. එවහෙින් මම අපාවෙහි කටුක දුක් විඳීමට නිෙතෙ 
සිටියෙ. (16) ඒ කාමවහත්ුවෙන් මහනනො වපළා ධන ධානය රැස්කළ 
නමුත් කාමෙන්හි තෘපත්ිෙක් වනාවපවන්. (17) මාවිසින් වපර ෙම් 
ධයානාදී විවශ්ෂ ගුණෙක් ලද්වද් නම් ඒ සිෙල්ල කාමෙ නිසා විනාශ 
විෙ. ධයාන-අමිඥා-සමාපත්තීහු හුවදක් ක්වල්ශ සමනෙ පිණිස වෙති. 
(18) නුෙණැති ස්ොමීනි, මාවග් කීම අසා ඔබට සිංවේගෙක් ඇතිවේො, 
සිවත් ෙසඟෙට වනාගිෙ මැනවි  පර මාදවීවමන් විනාශ වනාවෙනු මැනවි. 
(19) සිතට ෙසඟවීවමන් පර මාදෙට පැයෙණි පුද්ගලවෙෝ වනාවෙක් දුක් 
අනුමෙ වකවරත්. (20) ඔබවග් ආෙුෂ වගවේ, සද්ධර්මෙ පිරිවහෙි  
එබැවින් සිංවේග උපදො මාෙනාවෙහි වෙවදනු මැනවි. 

(21) වමවස් ඒ වසාරා විසින් අෙොද කරනු ලැබූ ඒ මික්ෂු නම 
මාෙනාවෙහි වෙදී වනාවබෝ ිනකින් රහත් විෙ. (22) සතුටු ෙූ ඒ 
වසාරවදටු වතවම් තමාවග් ධනෙ වොදො ඒ වසාරැන් ලො එතැන්හි 
පරාසාදෙක් කරවීෙ. (23) ඒ වතරනම වසාරාවග් අෙොදෙ නිසා සද්ධර්ම 
සම්පත්තිෙ ලබා වකවලස් පිරිනිවීමට පත්විෙ. (24) එවස් ශාන්ත 



 ඉතා පැරණි සිිංහල බණකතා පටුන වෙත 

64 

Non-commertial Distribution 

 

මාෙෙට පත් ෙූ බුද්ධානුශාසනෙ කරන්නාෙූ හැම චෙරමෙ ඉකුත්කළ ඒ 
වතරනමට වදවිෙන් සහිත වලෝකො නමස්කාර වකවළ්ෙ. (25) එවහෙින් 
සිල් රැකි පමණින් වහෝ ධර්මෙ උගත් පමණින් වහෝ ආශර ෙක්ෂෙට 
වනාපැයෙණිෙ හුට පො පර ශිංසා වනාකරත්. වමවස් අමිඥාලාමීන්වග් සිත 
පො කාමවෙන් අපිරිසිදු වෙෙි. එෙ පෘථග්නන වදෝෂෙ නිසාෙ. හිස් 
පෘථග්නනෙන් ගැන කිෙනුම කිම? 

 

24.  න්ධාර ගසාරාග ් කථාව 
 

ගන්ධාර රට එක් ෙනවරාදක පර්ෙත ගුහාෙක් ආශර ෙ වකාට 
සමාි ධයානෙන්හි ඇලුණු ෂඩමිඥා ලැබූ මහත් සෘඬයනුමාෙ ඇති 
මික්ෂුනමක් ෙසෙි. වහවතම වපරෙරැ කාලවෙහි හැඳවගන පාතර සිෙුරැ 
රැවගන පිඬු පිණිස හැසුරැණි. එක් වසාවරක් ඒ මික්ෂුනම දැක පසු 
පස්වස් ෙයෙන් වමවස් සිතී: (1) “ඉින් වම් මික්ෂුනම මට වනාදී අනුමෙ 
කරන්වන් නම් වම් තිෙුණු ශස්තරවෙන් ඔහුවග් කුස පළන්වනයෙ”ෙි, (2) 
මික්ෂුනම වලණට අෙුත් අස්වනහි හිඳවගන අනුමෙ කරන්වනයෙෙි සිති 
වකවණහි එන්නා ෙූ වසාරා දැක්වක්ෙ. (3) වසාරාවග් අදහස් දැනගත් 
මික්ෂු නම ඔහුට අනුකම්පාවෙන් වමවස් සිතී. (4) ඉින් වම් නපුරැ 
වසාරා මා ෙැන්නකු මරන්වන් නම් වබාවහෝ පේ රැස්වකාට නරකෙට 
ෙන්වන්ෙ. (5) මම වම් සිෙල්ල එකට අනා වමාහුට වදන්වනයෙ. 
වහවතම සැපවස් අනුමෙ වකවර්ො ෙි. (6) වහවතම වමවස් සිතා ඒ 
යෙනිසා කැඳො බත් අනා පාතර ෙ සමගම ඔහුට දුණි. (7) ඒ ආහාරෙ 
අතට ගත් වසාරා මෘදු සිතැතිෙ එෙ වදවකාටසක් වකාට එක් මාගෙක් 
වතරැන්ට දී (8) එක් මාගෙක් වතවම් අනුමෙ වකාට සතුටු සිතැතිෙ 



 ඉතා පැරණි සිිංහල බණකතා පටුන වෙත 

65 

Non-commertial Distribution 

 

දුන්න හා හිෙෙුරැ9 රැවගන තමා කැමති තැනකට ගිවේෙ. (9) ඉක්බිති 
වසාරා තමාවග් වගට වගාස් සතුටු සිතැතිෙ තමාවග් බිරිෙට වම් 
කරැණ කීෙ. 

පසුකලක ඔහු මරණාසන්න ෙූ විට ඔහු නරකවෙහි උපින 
ලකුණු පහළ ෙූහ. (10) “ඉතා රතු පැහැති ගිනි දැල් මා ඉිරිවෙහි 
වපවනත්. එබැවින් මම නරකවෙහි උපින්වනයෙ. (11) මා විසින් 
වබාවහෝ පේකම් වකාට ජීවිකාෙ කරන ලි. එබැවින් නරකදුක් විඳිෙ 
ෙුතුමෙ. මට වමහි සැකෙක් නැතැ”ෙි වහවතම කීෙ. (12) ඔහුවග් ඒ කීම 
අසා බිරිෙ වමවස් කීෙ: “ස්ොමීනි, මෙ වනාවෙෙ  ඔබට සුගතිෙට ො 
හැක.” (13) “මා ෙැනි නිතර දරැනු කරිො කළ අවෙකුට සුගතිෙක් 
වකාෙින්ද? දුගතිෙටම ො ෙුතුෙ. පේෙල විපාකෙ වම ෙැනිෙ”ෙි වසාරා 
කීෙ. (14) “ෙනවෙහි ෙසන සිල්ෙත් මික්ෂුනමකට ඔබ විසින් අඩ දනක් 
වදන ලි. දැන් එෙ සිහි කළ මැනෙැ”ෙි බිරිෙ කීෙ. (15) වහවතම 
ෙහපතැෙ කිො ඒ ස්තරිෙ කීවස් ඒ දානෙ සිහිපත් කර ගත්වත්ෙ. (16) 
වතරැන් දුන් වදෙම ආපසු වතරැන්ට දීවමන් වම් පුද්ගලො අපාෙගමන 
හැරපිො සුගතිෙට ගිවේෙ.  

වමතැන්හි අඩුෙක් වපවන්. 

(17) එබැවින් තාදී ගුණ ඇති දක්ෂිණර්හෙන් වකවරහි ස්ෙල්ප 
වදෙක් ෙුෙත් ිෙෙුතුෙ. සුගත යට යාමන සඳහා දන්දීමනවුන  අන ානනයක් 
නුත්වත්ය. (18) හැම කල්හි දානශීලෙන්හි ඇලුනාහු, මාෙනාවෙහි 
වෙදුනාහු වෙත්ො. වසාරවතවම් ඒ සිත පහදා ගැනීවමන් එෙින් චුතෙ 
වදේවලාෙ උපන්වන්ෙ. 

 

                                                                 
9 ඊතල දමන පසුම්බිෙ 
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25. ගකාන්තිපුත්ත ගතරුන්ග ් කථාව 
 

වමවස් අසන්ට ලැවේ. මනාවස් කළ පිනැති, සත්පුරැෂෙන් 
විසින් වස්විත ෙූ ධාර්යෙක ෙූ අවර්ෝක නම් රනතුවමක් විෙ. ඒ රනුවග් 
ෙනචරකවෙෝ සතරවදවනක් රනුවග් පිනින් ෙනවෙහි හටගත් වද් 
වසාෙයෙන් ඇවිිති. එෙින් එක් යෙනිවසක් මිං මුළාවී වගාස් හිමෙත් 
වපවදවසහි අමනුෂයාිගෘහිත ෙූ කාන්තාරෙකට10 පිවිසිවේෙ. වබාවහෝ 
මල් ෙර්ග හා වගඩිෙර්ග ඇති චණ්ඩමෘගබහුල ෙූ ඒ ෙනවෙහි එක්තරා 
තෙුවසක් මල් වගඩි ආහාරවකාට වගන ොසෙ කරෙි. ඒ ෙනචරකො 
තාපසො දැක ඔහු වෙත පැයෙණ ෙැඳ සිටිවේෙ. තාපසො වතාරතුරැ 
විචාරා අල-වකාල-වගඩි ආිෙ කෑමට දී තමාවග් ගිනිහල් වගෙ ඔහුට 
විසීමට දුණි. රැෙ පහන් ෙූ විට අල-වගඩි වසවීමට ෙන තාපසො ඒ 
යෙනිසා අමතා (1) පුතර ෙ, වමහිම සිටුෙ, උකටලී වනාවෙෙ, අර වපවනන 
විල වදසට වනාෙෙ, ගිෙ වහාත් දුකට පැයෙවණන්වනහි ෙි කීෙ. ඒ 
යෙනිසා (2) “ස්ොමීනි, මම වමහිම සිටියෙ  ඔබවග් අනුශාසනාෙ පිළිපියෙ. 
මට පිහිට ඔබමෙ. ඒ විලට මම වනාෙන්වනයෙ”ෙි කීෙ. 

තාපසො හැමදාම ඔහුට එවස් අෙොද වකාට ගිවේෙ. 
ෙනචරකොට එක් ිනක් වමෙැනි සිතක් පහළ විෙ. “වම් තාපස වතවම් 
හැමදාම මට වමවස් අෙොද කරෙි. එවස් කිෙන්වන් කුමක් වහෙින්දැෙි 
මම එහි වගාස් විමසන්වනයෙ”ෙි. එක් ිනක් එහි වගාස් සැඟවී බලා 
සිටිවේෙ. ඒ විල සතරැස් ෙූ මනා වතාටෙල් ඇති, බැසීමට තරප්පු ඇති 
මඩ නැති, නිර්මල ිවෙන් පිරැණු, මී අඹ-මූණ මල්-නාමල්-මදටිෙමල්-
වනල්ලිමල් ආිවෙන් හා ිවෙහි හටගන්නා මල් ෙලින් ද ගැෙසී ගත් 

                                                                 
10 වමහි කාන්තාරෙෙි කිෙන ලද්වද් ගස් ආිෙ නැත ි ෙැලි කතරකට වනාවේ. 
ොලකාන්තාරෙෙි කිෙනු ලබන චණ්ඩමෘගෙන් ඇති වපවදස විෙ ෙුතුෙි. 
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සුෙඳ සුණු දැමූ සිහිල් ිෙැති එකක් බෙ ඔහුට වපනුණි. එහි 
වද්ෙකනයාෙන් සමාන ෙූ කිඳුරඟවනෝ නලකරීඩා කළහ. ඒ කිඳුරිෙන් දුටු 
වහවතම කාමවෙන් මත්ෙූවේ තමා සනසාගත වනාහැකිෙ ගිනිහල් 
වගට පිවිස රාගවේගවෙන් කම්පවෙයෙන් මුසපත්වෙයෙන් කෑමද වනාකා 
ඇවඳහි ෙැතිර හුන්වන්ෙ. තාපසො ෙනවෙන් අෙුත් ගිනිහල්වගට පිවිස 
වමවස් කීෙ: (3) පුතර ෙ, නැගිටුෙ  කුමක් වහෙින් නිදන්වනහිද? මම 
ෙනවෙන් හැරී ආවෙයෙ  අල වගඩි ආිෙ අනුමෙ වකාට සිහිල් නලෙ 
වබාෙ.” ෙනචරකො (4) “මම ආහාර අනුමෙ වනාකරයෙ  පැන් 
වනාවබායෙ  මාවග් අෙෙෙවෙෝ දැවෙත්  ඇතුළත විෙවල්” ෙෙි කීෙ. (5) 
කුමක් නිසා තාවග් අෙෙෙ දැවෙත්ද? කුමක් නිසා තාවග් අෙෙෙ 
දැවෙත්ද? කුමක් නිසා ඇතුළත වේවල්ද? වසාවරක් තට හිරිහැර 
වකවළ්ද? එෙ මට කිෙෙෙි තාපසො කීෙ. 

ෙනචරකො වමවස් කිෙෙි. (6) “ය් හුලක් ඇනීවමනන් ඊර්්වරයාත් 
ර්කරවද්වේන්ර යාත් පීඩාවට පත්වූවාහුද දැවුනාහුද (7) ඒ හුවලන් මනමනත් 
විි නු ලුබීමි. එෙ මාවග් හෘදෙ වෙත පැයෙණිවේෙ. ඒ හුල උදුරා මාවග් 
ජීවිතෙ වේරා වදනු මැනෙ.” (8) පුතර ෙ, තට ෙැදුණු හුල කුමක්දැෙි මම 
දනියෙ. අර විලට වගාස් වතෝ කිඳුරිෙන් බැලුවෙහි. (9) පුතර ෙ, 
චිංචලසිතැති යෙනිසකු විසින් ඒ කිඳුරිවෙෝ  වනාදැක්ක ෙුත්තාහ. ඈලා 
මනා රෑ ඇත්තිවෙෝෙ, දර්ශනීෙහ, ඇස් මුළා කරන්නාහ. (10) ඈලාවග් 
ඇස් ික්වෙති. සිත් පැහැර ගන්නාහු වෙති. බැමද වබාටුෙ ද නාසිකාෙ 
ද දත් ද වතාල් ද ඉතා වහාබනාහුෙ. (11) හිස්ෙල නිල් හිස වකස්ද 
ළපැතිෙල තන ද ඇත්තාහ. පුලුළුකුල් ඇත්තාහ. සිහින් ඉඟටි ඇත්තාහ. 
(12) සුදු පැහැෙ ඇත්තාහ, අබරණින් සැරසුනාහ, සිෙුම් ෙස්තර  ඇඳ 
විසිතුරැ මල්දම් දරන්නිවෙෝෙ. (13) ඇතැම් කිඳුරිවෙෝ ගාෙනා වකවරත්, 
තෙත් වකවනක් නටත්, තාලම් ගසත්, අතින් ශේද නගත්. (14) වමවස් 
සුෙවස් ෙැඩුණු කිඳුරඟනන් අහසින් ගමන් කරන බැවින් යෙනිසුන් විසින් 
අල්ො ගැනීම අපහසුෙ. (15) ඉින් යෙනිසුන් හා අසමාන ෙූ ඈලා ලැබිෙ 
හැකි නම් ඈලා වද්ෙ කනයාෙන් වමන් මෘදු ඉඟටි ඇත්තිවෙෝෙ. (16) ඒ 
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කිඳුරිෙන්වග් ශරීර ස්පර්ශෙ ඉඹුල් පුලුන් වහෝ කපු පුලුන් වමන් 
මවනෝඥෙ. (17) තාවග් ශරීර ස්පර්ශෙ ඌවරකුවග් වමන් කර්කශෙ  වතෝ 
විරෑප ෙූ අමනුෂයෙකු වමනි. එබැවින් කිඳුරිෙන් වනා පතෙ. 

ෙනචරකො වමවස් කීෙ: (18) පිොවණනි, මම කිඳුරිෙන් පතයෙ  
මට උපාෙක් කිෙ මැනවි, එෙ ඉවගන මම කිඳුරිෙක් අල්ො ගන්වනයෙෙි. 
තාපස වතවම් (19) “ඉින් සිෙල්ල වහාඳින් අසා ගන්වනහි නම් තට 
උපාෙක් කිෙයෙ. එෙ ඉවගන ඒ විල කරා ෙෙ. (20) එහි පැයෙවණන 
කිඳුරිවෙෝ තමන්වග් ඇඳුම්11 ගලො තබා ඒ විලට බසිති. එවස් තැබූ 
ඇඳුම් අතවරන් එකක් පැහැර ගනුෙ. (21) ෙම් විටක ඒ ඇඳුම නැති 
කිඳුරිෙ හැර දමා ඉතිරි කිඳුරිවෙෝ විවලන් වගාඩට ඇවිත් පලාෙන්නාහු 
නම් (22) ඈලා මැද සිටි ඒ ඇඳුම නැති කිඳුරිෙ අතින් අල්ොවගන 
තාවග් ෙස්තර ෙක් දී කැඳොවගන ෙෙ”ෙි කීෙ.  

වහවතම ෙහපතැෙි කිො සතුටු වී පසුදා එළිෙ ෙැටුණු පසු 
අස්වනන් නැගිට සතළිස් රිෙනක් පමණ ගැඹුරැති විලට වගාස් එක් 
පවසක සැඟවී සිටිවේෙ. එකල්හි ඒ කිඳුරිවෙෝ අහසින් අෙුත් ඇඳුම් ලිහා 
තබා විලට බැස්සාහ. ඔෙුන් විවලහි කරීඩා කරන කල්හි ෙනචරකො දුටු 
කිඳුරිවෙෝ තම තමන්වග් ඇඳුම් රැවගන අහසට නැගී ගිෙහ. ෙම් 
කිඳුරිෙකවග් ඇඳුම ඔහ ුවිසින් ගන්නා ලද්වද් නම් ඒ වකාන්තිකින්නරිෙ 
ලැජ්නාෙ නිසා වගාඩට නෑවිත් නලවෙහිම සිටිොෙ. ඒ යෙනිසා ඈට 
තමාවග් ෙස්තර ෙ දී අතින් අල්ො වගන තාපසොවග් ආශර මෙට ගිවේෙ. 
ඔෙුන් දුටු තෙුස් වතවම් වමවස් කීෙ: (23) “පුතර ෙ, මාර්ොෙක් සහිත 

                                                                 
11 වම් ඇඳුමට “වපාත්කා” ෙෙි නමක් වපවන්. එෙ ගවොමක් ෙැනි එකකැෙි සිතිෙ හැක. ඔෙුන් 
අහසින් ෙන්වන් ඒ ඇඳුවම් බලවෙනි. වථරීගාථාෙන්හි “නික්ිප වපාන්තිිං ච ඝටිකිං ච” 
ෙන්නක් වපවන්. එහි වපාන්තී ෙෙි කීවේ හිඟන්නාවග් ඉන කඩටෙි. එෙත් “වපාත්ථකා” විෙ 
ෙුතුදැෙි වනාදනියෙ. වමහි නම් වපාත්ථකා ෙන්න කීප තැනකම තිවේ.  
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ෙූෙහුවග් වමහි විසීම වනාෙටී  මම තට මාර්ගෙ වපන්ෙයෙ  සැපවස් ෙනු 
මැනවි”. 

වමවස් කී තාපසො ඔහුට මග වපන්ො වතෝ වම් වකාන්තිෙ 
වකවරහි වනාසැලකිලිමත් වනාවෙෙ  ඇවග් ඇඳුම ලදවහාත් ඈ අහසට 
නැගී ෙන්නීෙ”ෙි කීෙ. ඒ කීම පිළිගත් ෙනචරකො මගට බැස ෙන්වන් 
නගරෙට පැයෙවණන වතක්ම වපාත්ථකාෙ රැකවගන ගිවේෙ. එහි අඹුසැයෙ 
ෙශවෙන් විසූ ඔෙුන්ට පුතරවෙෝ වදවදවනක් උපන්හ. එෙින් 
ෙැඩිමහල්ලාවග් නම මහාතිස්සෙ, බාලොවග් නම චුල්ලතිස්සෙ. කලක් 
ඇෙෑවමන් ඒ ෙනචරකො නැෙත ෙනවෙහි ඇවිදීමට ගිවේෙ. වම් 
අතවර්දී ඒ නගරවෙහි උත්සෙෙක් පෙත්ෙන බැවින් හැමවදන ශක්ති 
පමණින් තම තමන් සරසා ගත ෙුතුෙෙි නිෙමෙක් පර කාශ කරන ලි. 
එෙසා කිඳුරිෙ ස්ොයෙො අමතා “මාවග් වපාත්ථකාෙ වදනු මැනවි. දරැෙන් 
රැකගනුෙ  මම අද ෙන්වනයෙ”ෙි කීෙ. “තමා කුස උපන් දරැෙන් හැරදමා 
වකවස් ෙන්වනහිදැ”ෙි කිො වහවතම වපාත්ථකාෙ දුන්වන්ෙ. ඕ වපාත්ථකාෙ 
ලබාවගන ස්ෙකීෙ කිඳුරැ සමානෙ වෙත ගිොෙ. 

ඇවග් පුතරවෙෝ වදවදන පිොවග් නිෙවසහි විසූහ. එක් රහත් 
වතරනමක් පිඬු පිණිස හැසිවරන්වන් “වම් ළමෙි කාවග්ද වමාෙුන්වග් 
මෙුපිවෙෝ වකාහිදැ”ෙි ආත්තාවගන් විචාවළ්ෙ. ඕ වතාවමෝ වතාරතුරැ 
ඇති සැටිවෙන් කීෙ. වතරනම ඔෙුන්වග් උපනිශර ෙ සම්පත් දැක 
මැහැල්ලිෙවගන් අෙසර වගන ඔෙුන් පැවිි කරවීෙ. ඔෙුහු වනාවබෝ 
කලකින්ම රහත් බවෙහි පිහිටිොහ. එෙින් එක් නමක් පිරිනිවිවේෙ. ඒ 
වකවස්ද? වම් වසාවහාෙුරැ වතර වදනම පාටලී පුතරවෙහි විසූහ. වමවස් 
ෙසන ඒ වදනම අතවරන් මහාතිස්ස වතරැන්වග් කුවසහි ොතාබාධෙක් 
හටගත්වත්ෙ. වහවතම බාල වතරැන් අමතා “ඇෙැත්නි, මාවග් කුවසහි 
ොතාබාධෙක් ඇත. (24) ඉින් ගිවතල් පතක් ලැවබන්වන් නම් ඒ 
වේදනාෙ සිංසිවඳන්වන්ෙ. සිරිත් ෙශවෙන් මික්ෂාවෙහි හැසිවරන විට 
(25) වතල් ලැවබන්වන් නම් එෙ මා වෙත වගවනෙ  අන් ආකාරෙකින් 
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වහෙත් ලකුණු දැක්වීම, කටින් කීම, ෙටාපිටින් කීම ආිවෙන් ලැබුවනාත් 
එෙ දුරකරෙ”ෙි කීෙ. බාලවතරනම ඒ කිවස් වතල් ලැබීම සඳහා 
වොදුනක් ිග පළලැති පැළලුප් නුෙර ඇවිිවන් වතල් වනාලැබීෙ. පසුදා 
වරෝගී වතරනම අඩුෙ සුෙෙක් වනාලබන්වන්ෙ”ෙි කීෙ. චුල්ලතිස්ස 
වතරනම තෙත් වබාවහෝ මික්ෂූන් මො වනාවෙක් තැන ඇවිද්දො එදාත් 
වතල් වනාලැබී. ිවනන් ින වතරැන්වග් වරෝගෙ ෙැඩුණි, ඖෂධ 
පර මාණෙද ෙැඩුණි. බාල වතරනම මුළු දඹිෙ වසාවළාස් 
මහනනපදෙන්හි ද එක්සිෙෙක් මහා නගරෙල ද පණස්හෙදහසක් 
නිෙම්ගම් ෙල ද අනූනෙ දහසක් වෙළඳපලෙල ද වසාවළාස් වකෝටිෙක් 
හා පණසක් ගම්ෙල ද නිර්යෙත මික්ෂූන් හසුරැොත් වතල් වනාලැබී. 
එවිට මහාතිස්ස වතරනම බාල වතරැන් අමතා “දැන් මහ මුහුවද් නලෙ 
තරම් වතල් ලැබුණත් මාවග් වරෝගෙ වනාසන්සිඳින්වන්ෙ  මම 
පිරිනිවෙන්වනයෙ  මික්ෂූන් රැස්කරෙ”ෙි කීෙ. 

චුල්ලතිස්ස වතර සිංඝො රැස්කරවීෙ. එවිට මහා තිස්ස වතර 
වමවස් කීෙ. (26) මම පඤ්්චස්කන්ධමාරෙ බහා තබයෙ  සිංසාර 
සාගරවෙන් එවතරෙ පිරිනිවෙන්වනයෙ. (27) රත්නතරවෙහි වහෝ 
මාර්ගවෙහි වහෝ පර තිපදාවෙහි සැකෙක් ඇත්නම් මාවගන් විචාළ මැනවි”. 
(28) “අපට රත්නතර ොිවෙහි සැකෙක් නැත. එක් කාරණෙක් අප 
ඔබවගන් විචාරමු  එෙ අසනු මැනවි. (29) පිරිනිවෙන්නා ෙූ ඒ වතරනම 
කුමක් කිො පිරිනිවිවේදැෙි රනතුමා විචාරන්වන් නම් අපි ඔහුට කුමක් 
කිෙන්වනමුදැ”ෙි මික්ෂූහු විචාළහ. (30) “ඉින් රනතුමා විචාරන්වන් නම් 
මාවගන් අසාවගන රනුට වමවස් කිෙ මැනවි: (31) වකාන්ත පුත්ත 
වතරුන්වග් කතවසහ  වාතයක් හට ගත්වත්ය. ඒ වාතය නුසීමන ප ණිවංස 
(32) වයාදුනක් පමනණ වූ පාටලී පුතරවයහ  හුස ර වතල් වනාලත් බුවින් 
වබාවහෝ භ ක්ෂූන් මනවා (33) වසාවළාස් මනහා  නපදයන්හ ද ස ය ගණන් 
නගරයන්හ  ද සපණස්දහසක් න ය්ග්වල ද අනූනව දහසක් 
වවළඳපලවල ද වසාවළාස්වකෝටියක් ග්වල ද හසුරුවාත් වතල් ලුබිය 
වනාහුක  විය. ඖෂම වනාලබන්නා වූ ඔහුවග් වරෝගය වුඩුණිවං. ඒ 
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දරුණු ආබාමවයන් වහවතමන මනවළ්ය”ෙි කිෙෙුතු ෙෙි කිො වතරනම 
අහසට නැඟී වත්වනෝධාතුෙට සමෙැදී පිරිනිවිවේෙ. 

වතරැන්වග් පිරිනිවීම අසා මුළු පැළලුප්නුෙර කලබල විෙ. 
කර මවෙන් එෙ අවශෝක මහරනුට අසන්ට ලැබී රනතුමා විහාරෙට වගාස් 
“වතරනම කුමක් කිො පිරිනිවිවේදැ”ෙි මික්ෂූන්වගන් විචාවළ්ෙ. මික්ෂූහු 
වතරැන් කී වදෙ කීහ. (36) වම් කීම අසා අවශෝක රන වශෝකෙට 
පැයෙණිවේෙ. පර්ෙතෙකින් ෙැටුනාක් වමන් දුකට පත්ෙ වමවස් කීෙ: 
(37) අවහෝ, බුද්ධශරාෙකවතවම් අඩු ආශා ඇත්වත්ෙ, ලද වදෙින් සතුටු 
ෙන්වන්ෙ  වකවලසුන් මඩින්වන්ෙ. වහවතම ජීවිතෙ පරිතයාග 
කරයෙනුත් චාරිතර  ශීලෙ අත් වනාහැරිවේෙ. (38) වමවස් අල්වප්ච්ඡ 
සන්තුෂ්ට ෙූ ශීල-ධුත වදක්හි ඇලුණු බුද්ධ ශරාෙකවෙෝ වබාවහෝ වදවනක් 
සසරින් එවතරට ගිොහුෙ. (39) සසරින් එවතර ෙූ ඒ ක්ෂීණාශර ෙවෙෝ 
බුද්ධානු ශාසනෙ පර කාශ වකාට පිරිනිවිොහුෙ. රනතුමා වතරෙරැන්වග් 
නෑ වකවනක් ඇත් දැෙි යෙනිසුන්වගන් විචාවළ් ෙ. ඒ කාලවේදී 
වතරැන්වග් පිො ෙූ ෙනචරකො ඇවිත් සිටිවේෙ. යෙනිස්සු 
වතරෙරැන්වග් පිො අසෙලාෙ ෙි කීහ. රනවතම ඔහු කැඳො 
වතරෙරැන්වග් මෙ වකාහිදැ ෙි විචාවළ්ෙ. වහවතම සිදුෙූ පර ෙෘත්තිෙ කීෙ. 
ඒ කිඳුරිෙවග් හැරී ඒම කැමතිදැෙි රනතමුා ඇසීෙ. “මහරන, 
කැමතිවෙයෙ”ෙි කී විට අවශෝක මහරන තමාවග් නම සහිත මුද්රිකාෙ 
(=සීල් එක) අහසට දමා වමවස් කීෙ: (40) “ඉින් මාවග් පින් බලෙක් 
ඇත්නම් වම් මුද්ද වගාස් ඇවග් ඇඟිල්වන් ෙැටී ඇෙ රැවගන ඒො”ෙි. ඒ 
නාමමුද්රිකාෙ වගාස් කිඳුරිෙන් මැද නටයෙන් සිටි වතරැන්වග් මෙවග් 
ඇඟිල්වල් ෙැටුණි. එෙ දැක ඕවතාවමෝ (41) “අවශෝක මහරනු විසින් 
එෙන ලද දූතො පර තයක්ෂෙශවෙන් බලේ. මම එහි ෙන්වනයෙ, ඔබ 
හැමවගන් අෙසර ගනියෙ”ෙි කිො කිඳුරැගණො අත්හැර අහසින් අෙුත් 
අවශෝක මහ රනු ඉිරිවෙහි වපනී සිටිොෙ. 
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රනවතම කිඳුරිෙ දැක පිළබිඳ සිතැති ෙුෙත් වතරෙරැන් වකවරහි 
වග්රෙවෙන් (43) “ඉින් වතරෙරැන්වග් මෙ වනාෙූො නම් මම 
පින්ලකුණු ඇති අෙ අන්තඃපුරෙට ඇතුල් කරෙන්වනයෙ”ෙි කිො කිඳුරිෙ 
ෙනචරකොට දී ගම්ෙරෙක් ද වදයෙන් “වමෙින් ජීෙත්වෙෙ, චුල්ලතිස්ස 
වතරැන් ද සිහි නැති වනාකරෙ”ෙි කිො නුෙරට වගාස් නුෙර වදාරටු 
සතර සමීපවෙහි වපාකුණු සතරක් සාරො බදාෙ ගාො වතල්-මීපැණි-
ගිවතල්-පැණි ෙලින් ඒො පුරො ගම්යෙරිස්-තිප්පලිි ආිෙ ද ඒ තැන්හි 
ගබඩා කරො “ෙම්කිසි මික්ෂු වකවනක් වහෝ මික්ෂුණී වකවනක් ෙම් 
වදෙක් කැමති වෙත් නම් ඒ සිෙල්ල වදේ” ෙෙි නිෙම වකාට යෙනිසුන් 
සිටුවීෙ. 

 

26. චුල්ලී උපාසිකාවග ් කථාව 
 

(වමවස් අසන්ට ලැවේ:) (1) වමෝරැන්ට ොසස්ථාන ෙූ සාගරෙ 
මැද සක්වදේ රනු විසින් මෙන ලද ප යිංගතදීප නැමති උතුම් ිෙෙිනක්ම 
වේ. (2) ෂඩමිඥාලාමී ෙූ මහත් සෘඬි ඇති කනප යපුත්ත - ත ස්ස 
වතරනම දහසක් තරැණෙන් විසින් පිරිෙරන ලදුෙ එහි ොසෙ කරෙි. (3) 
ඒ වතරැන් සමීපවෙහි චුල්ලනාග නමැති කීකරැ වහරණ නමක් පැවිි 
විෙ. (4) ඒ කාලවේදී තාමර පර්ණි ද්වීපවෙහි සුලුගවම් උපන් බැවින් 
චුල්ල නමැති උපාසිකාෙක් (5) රත්නතරවෙහි පර සන්න ෙූො බුදුසස්වනහි 
ශර ද්ධා ඇත්තී මැඩ දැමූ පිදුරැ වගාඩෙල් අෙුස්සා ධානය රැස් කරෙි. (6) ඕ 
වතාවමෝ ඒ ධානය ස්ෙකීෙ වගට වගන වගාස් සිංඝොවගන් නමක් 
ඉල්ොවගන සුලුකැඳක්ද බතක් ද දුන්නීෙ. (7) ඒ කාලවේ දී තිස්ස 
වතරැන්වග් කුසවෙහි ොතෙක් හටගත් බැවින් උපස්ථාෙක 
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සාමවණ්රෙන් අමතා වමවස් කීෙ. (8) “සාමවණ්රෙ, වතෝ සිිංහල 
ද්වීපවෙහි *12චූලකාලගවමහි චුල්ලී උපාසිකාෙ සමීපෙට ෙෙ.” (9) මහත් 
සෘඬි ඇති චුල්ලනාග වතවම් ෙහපතැෙි කිො අහසට නැග වහළිෙ 
සිංඝාරාමවෙහි වගාඩ බැස්වස්ෙ. (10) සිංඝොට සලාක වබදන කල්හි 
ෙැඩිමහලු පිළිවෙළින් වබදූ බැවින් ඕ හට සුලු කැඳ සලාකෙ ලැබුණි. 
(11) ඉක්බිති නුෙණැති ඒ වහරණනම සඟළ සිෙුර වපාරො පාතර ෙ අතින් 
වගන ෙට බැහූ ඇස් ඇතිෙ සිහිවෙන් ෙුක්තෙ වගාස් චුල්ලිෙ ඉිරිවෙහි 
සිටිවේෙ. (12) ඒ උපාසිකාෙ උපශාන්ත ෙූ ිනූ ඉඳුරන් ඇති ඒ වහරණ 
නම දුටු පමණින් සතුටුෙ පහන් සිතැතිෙ ආසනෙක් පැන විෙ. (13) 
වමාවහාතක් ෙැඩ හිඳ පා වසෝදාගත් වහරණ නම ඒ කැඳ උපාධයෙ 
වතරැන් සඳහා වගන ෙන්වනයෙෙි කීෙ. (14) “ස්ොමීනි, වම් කැඳ ෙලඳා 
ඉතිරි කැඳ වගනෙනු මැනවි. දුගී ෙූ මට අනුකම්පා වකාට වමෙ ෙලඳනු 
මැනෙ”ෙි උපාසිකාෙ කීෙ. (15) වහරණ නම ඒ කැඳ ෙලඳා පාතර ෙ වසෝදා 
ඇෙට දුණි. ඕ වතාවමෝ පාතර ෙ නැෙත පුරො දී වදාරටුෙ කරා 
පැයෙණිොෙ. (16) ඒ පරාඥවතවම් බමවරකු ෙැනි පාතර ෙ ඉිරිවෙන් ෙො 
අහවසහි ෙන හිංසරානවෙකු වමන් එෙ පස්වසන් ගිවේෙ. (17) යෙනිසුන් 
බලා සිටිෙදීම පුෙඟු ිෙෙිනට පැයෙණි වහරණ නම ඒ කැඳ වගනෙුත් 
වතරැන්ට පිළිගැන්වීෙ. (18) කනපිෙතිස්ස වතරනම ඒ කැඳ දසදහස් 
නමකට වබදා දී පසුෙ වතවම් ෙැලඳී. (18) එෙ බී වකවණහි වතරනම 
සුෙපත් විෙ. එෙ දුටු (ලක්ිෙ) රනුවග් ඡතරවෙහි අිගෘහිත ෙූ වද්ෙතාො 
සාධුකාර දුණි. 

එෙ ඇසූ රනවතම වද්ෙතාෙ අමතා (19) ඔබ මාවග් දානෙත් 
සෘඬිෙත් දැනගත්වත් දැන්ද? කුමක් වහෙින් දැන් සතුටු සිතැතිෙ සාධුකාර 
වදන්වනහිදැෙි විචාවළ්ෙ. (20) මහරන, මම ඔබට සාධුකාර වනාවදයෙ. 
මම චුල්ලී උපාසිකාෙට සාධුකාර වදයෙ. ඕ දක්ෂිණාර්හ ෙූ තාදී ගුණ ඇති 

                                                                 
12 “සුළුගල” විෙ හැක. 
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රහතන්ට දනක් දුන්නී ෙෙි වද්ෙතාො කීෙ. (21) එෙ‘සා සතුටු සිතැති 
රන ඇෙ වසාො වගනෙ  ඕ මාවග් දුෙක් ෙන්නීෙෙි කිො ඈ වගන ඒම 
පිණිස ඇමතිෙකු ෙැවීෙ. කථා ෙස්තුෙ විස්තර කළ ෙුතුෙ. ඕ වතාවමෝ ඒ 
ඇමතිොවග් මාර්ොෙ විෙ. ඇවග් මරණකාලවෙහි සවදේවලාවින් රථ 
පැයෙණිොහ. ඇෙ රථෙල සිටිෙන් හා කථා කරන විට ඇතැම් වකවනක් 
ඇෙ වදාඩෙන්නීෙෙි කීහ. (22) මම පර ලාප වනාවදාඩයෙ  වද්ෙතාවෙෝ අෙුත් 
ඔෙුන්වග් රථෙලට මා කැඳෙයෙන් මා ඉක්මන් කරෙතිෙි මික්ෂූන්ට කී ඕ 
වමවස්ද කීෙ: (23) වහළිෙ ෙම් පමණක් මික්ෂූන් වෙවසත් නම් ඒ 
සිෙළු මික්ෂූන්ට තුන්ෙරක් තුන්සිෙුරැ දුනියෙ. (24) පහන් දහස බැගින් 
දහස් ෙරක් මා විසින් දල්ෙන ලදහ. අකාලධර්ම ශර ෙණ දහසක් ද මා 
විසින් පෙත්ෙන ලි. (25) මී පැණි, ගිවතල් වතල් පැණි ෙන වම්ො 
වබාවහෝ ොරෙලදී වබාවහෝ වස් වදන ලි. මම දැන් කුමකට පර ලාප 
වදාඩෙම්ද? (26) අෙසන් කාලවෙහි කළවද් වදන්නාවග් සිත පරීතිමත් 
කරෙෙි. බුද්ධ ධර්ම සිංඝ ෙන රත්නතර ෙ ආශරිත ෙූ වබාවහෝ පින් වකාට 
ශාකයසිිංහෙන්වග් ශාසනවෙහි මට පරීතිෙක්ද වසාම්නසක් ද ඇති විෙ. 
මට තැති ගැන්මක් නැත. (28) වදේවලෝෙලින් උතුම් රථ ඇවිත් මා 
ඉිරිවෙහි සිටිත්. ඒ වදේවලෝෙලින් කෙර එකක් ෙහපත් ද පර ශස්තදැෙි 
මට කිෙනු මැනවි. (මික්ෂූහු වමවස් කීහ.) (29) රහතන් ෙසන නුෙරක් 
වමන් අපර මාදීන් ෙසන්නා ෙූ ඉතා ෙහපත් ෙූ තසුිත වදේවලාෙැ ධර්ම 
කථාෙ හැමකල්හි බහුලවෙන් පෙත්වන්ෙ. අජිත නයෙන් පැවිි වී සිටි 
වමවත් වබෝසත් වතවම්ද එහි වෙෙි.  

(30) වමවස් වබාවහෝ පින් කළ බුද්ධ ෙචනවෙහි පැහැදීම ලැබූ 
ඕ වතාවමෝ තුසිත පුරවෙන් වගනා රථවෙහි නැඟී අහසින් ෙෙි. (31) 
ෙම් වකවනක් දශකුශලෙන්හි හැසිර සර්ෙඥ වද්ශිත ෙූ ධර්මෙ 
පිළිපින්නාහු නම් ඔෙුහු පින්පල ලැබීමට වක්ෂ්තර ෙක් ෙූ ස්ෙර්ගෙට 
උතුම් රථෙලින් ෙති.  
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27. ෙහානා  ගතරුන්ග ් කථාව 
 

(1) රැහුණු දනේෙ සමීපවෙහි වස්තපේබත නමැති පර්ෙතෙක් 
විෙ. ඒ පර්ෙතවේ නැමී ගිෙ තැනක් කුස වලණ නයෙන් පර කට විෙ. (2) 
ඒ කුස වලවණහි අඩු ආශා ඇති සිල්ෙත් ෙූ මහානාග නම් වතර නමක් 
ෙසෙි. (3) පර්ෙතෙ අෙට පිඬු සිඟීමට වෙෝගය ෙූ, පහසු ගමනාගමන 
ඇති ගම දුරින් වහාබවන්ෙ. (4) මනා සිංෙර ඇති, දැමුණු ඉඳුරන් ඇති ඒ 
වතරනම එක් ිනක් වගපිළිවෙළින් ෙඩින්වන් අනුකම්පාවෙන් එක් 
පෙුලක් කරා එළඹිවේෙ. (5) ඒ වගෙි ෙැසිවෙෝ පහන් සතුටු සිතැත්තාහු 
හැමදා ඒ වතරැන්වග් පාතර ෙ පුරො දන් වදති. (6) වමවස් කරයෙන් 
අෙුරැදු වදාළසක් ගතෙූ පසු ඒ වගදර මෙුපිෙ වදවදන ෙෙසට ෙන්නාහු 
දුෙට කථාවකාට වමවස් කීහ: (8) දුෙණිවෙනි, ඇල්සහවලන් බත් උො 
මස් මාලු ද පිළිවෙළ වකාට ගිවතල් ෙත්වකාට වතරැන්ට වදෙ. (9) 
ඉතිරි වදෙ වකාස් හා යෙශර  වකාට වතෝ ද අනුමෙ කරෙ. මා විසින් හීල් 
බත් කන ලි. එබැවින් මා ගැන වනාසිතෙ ෙි කීහ. (10) වතරනම 
අඳනෙ ඇඳ සිෙුර වපාරො වගන ඒ වගට එන්වන් ඒ කථාෙ ඇසී. (11) 
එෙසා සූරෙූ ඒ වෙෝගී වතරැන්ට මහත් සිංවේගෙක් උපණි. උණුසුම් ෙූ 
හෘදෙ ඇති එතුමා වමවස් සිතී: (12) වමාෙුහු මාවග් මෙුපිවෙෝ 
වනාවෙති. නෑවෙෝ වහෝ සහවල්නෑවෙෝ වනාවෙති. පර ණීත ෙූ ෙමක් 
ඇත්නම් එෙ මට වදන්ට නිෙම වකාට ඕනා නැති වදෙ අනුමෙවකාට 
ඔෙුහු ගිෙහ. (13) ඒ ආහාරෙ පෘථග්නන ෙූ මාවිසින් වනාෙැළඳිෙ ෙුතුෙ  
රහත් මික්ෂුෙක් විසින් එෙ අනුමෙ කළ ෙුතුෙෙි (14) සිතා ගණ්ිෙ 
පාසවෙන් මුදා එතැනින් නැෙතී ස්ෙකීෙ වලණට හැරී ගිවේෙ. (15) සිෙුර 
පැත්තකින් තබා අස්නක් පණො වනාපසුබස්නා වීර්ෙවෙන් ෙුක්තෙ 
වමවස් ඉටා ගත්වත්ෙ. (16) මාවග් මස්, නහර, වල්, ඇට ෙන වම්ො 
විෙවලත්ො, රහත් බෙට වනාපැයෙණ වම් ආසනවෙන් 
වනානැගිටින්වනයෙ ෙි. (17) වමවස් ඉටා අස්වනහි හිඳවගන සිෙු පිරිසිදු 
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සිල් විමසා බැලීෙ. (18) ශීල විශුද්ිෙ ඇති බෙ දැක පිරිසිදු නුෙණැති 
එතුමා විදසුන් ෙඩා රහත් විෙ. (19) අමිඥාසෙ අෙවබෝධ වකවළ්ෙ. සිෙලු 
සිංවෙෝනනෙන් ක්ෂෙ කිරීවමන් සසරින් එතරට ගිෙ එතුමා සිිංහනාද 
වකවළ්ෙ. (20) “ඉපදීවම් වකළෙර දක්නා ෙූ මම ඒකාන්තවෙන් නැෙත 
ගැවබහි ඉපදීමට වනාපැයෙවණන්වනයෙ. වම් මාවග් අන්තිම ෙූ ඉපදීමෙි. 
සසවරහි මාවග් නැෙත ඉපදීම ක්ෂෙ විෙ.” (21) වමවස් සිිංහනාද වකාට 
ආෙුෂොවග් පැෙැත්ම බලා මධයාහ්න කාලවේදී පිරිනිවෙන්වනයෙ ෙි 
සිතා ගත්වත්ෙ. (22) උන්ෙහන්වස් අදහස දැනගත් වලන් ෙැසි වද්ෙතාො 
අත් හිසමත තබා ෙැඳවගන වමවස් කීෙ. (23) “ස්ොමීනි, ඔබවග් 
උපස්ථාෙකො ිළින්වදකි, වහවතම අෙුරැදු වදාළසක් මුළුල්වල් සිල්ෙත් 
ඔබට උපස්ථාන වකවළ්ෙ. (24) ඉක්බිති ඔබ ෂඩමිඥාලාමි රහත් නමක් 
ෙූහ. එබැවින් ඔහුට අනුකම්පාවෙන් ඔහුවග් පිණ්ඩපාතෙ පිළිගත 
මැනවි”. (25) වද්ෙතාෙවග් කීම ඇසූ වතරනම අස්වනන් නැගිට පාතර  
සිෙුරැ රැවගන ඒ වගට ආවේෙ. (26) වතරැන් දුටු සුමනා වතාවමෝ 
අස්නක් පනො පා වදෝනා ිෙ තබා එතුමාවග් පාමුල ෙැටී හුණි. (27) 
අස්වනහි ෙැඩ හුන් එතුමා බාලිකාෙ අමතා “මෙුපිවෙෝ වනාදක්නා 
ලැවබත්  ඔෙුහු වකාහි ගිොහු දැ”ෙි ඇසී. (28) වතරැන්වග් ෙචන ඇසූ ඕ 
වතාවමෝ විස්මෙට පැයෙණ වමවස් සිතී: “අද වතරනම පර සන්න ෙූ මුහුණු 
ඇත්වත්ෙ, වබාවහෝ දාෙල් වී වමහි ෙැඩිවේෙ, අස්වනහි හිඳ මෙුපිවෙෝ 
වකාහිදැෙි විචාරෙි. (3) වපර වනාෙූ විරෑ කරැණු සතරක් අද දක්නා 
ලැවේ. ඒකාන්තවෙන්ම වතරනම රහත්බෙට පැයෙණිවේෙ. (32) ෙත් 
බිඳීම වකාට තමන්වග් ගුණෙන් පර කාශ කිරීම නිසා වතරැන්වග් ජීෙත් 
වීමක් නැත. එබැවින් වතරනම පිරිනිවෙන්ට කැමැත්වත්ෙ”ෙි. (32) 
වමවස් සිති ඕ පහන් සිතින් මනාවස් වතරැන්ට දන් දුණි. ෙලදා 
නික්මුණු වතරනම පර්ෙතෙ කරා ගිවේෙ. (33) එහිදී පළඟ බැඳ ෙැඩ 
හිඳවගන හිර මුදුනට පැයෙණි විට වමවස් අිෂ්ඨාන වකවළ්ෙ. (34) “ය් 
මින වසක් මනට අවුරුදු වාළසක් උපස්ථාන වකවළ් න් ඒ මින සා අවුත් 
ස්පර්ර් කළ විට මනාවග් ර්රීරය වස්ලවේවා; අනයන් ඔසවන්ට උත්සාහ 
කළවිට වනාසුවල්වා”ය . (35) වමවස් අිෂ්ඨාන කළ නාග වතරනම 
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වතල් අෙසන් වීවමන් නිවී ෙන පහනක් වමන් වමවලාෙ සම්බන්ධ 
නැතිෙ පිරිනිවිවේෙ. කථාෙ විස්තර කළ ෙුතුෙ. 

බාලිකාෙවග් වදමෙුපිෙන් විසින් ෙනවෙන් වගවනන ලද කපු 
රන් බෙට පැයෙණිවේෙ. වද්ෙතාෙන් උද්වඝෝෂණෙ ඇසූ සද්මාත ස්ස 
ර තතමනා අන්තඃපුරෙ සමග වගාස් මහනනො පිරිෙරන ලද්වද් සාධුකාර දී 
මෘතවද්හෙ ඔසෙන්ට තැත් වකවළ්ෙ. නමුත් වනාහැකි විෙ. එවිට 
රනතුමා වතරැන්ට උපස්ථාන වකවළ් කෙවරක්දැෙි විචාවළ්ෙ. ඒ 
උපාසකො ඉිරිෙට අෙුත් “අවහෝ මට වනාදන්ො පිරිනිවිවේෙ”ෙි 
කිෙයෙන් මෘත ශරීරෙ ෙැලඳ ගත්වත්ෙ. (36) එවකවනහි මෘත ශරීරෙ 
අහසට නැගුණි. අහවසහි හුන් වතරැන් දැක වබාවහෝ වදන නමස්කාර 
කළහ. (37) වතරැන්වග් අිෂ්ඨානෙ පරිි මෘතවද්හවෙන්ම ගිනි පිටවී 
එෙ දැල්ෙුවණ්ෙ. (38) එෙ දැක සතුටු සිතැති රනවතම සාධුකාර දුණි. වම් 
උපාසකොට ද වබාවහෝ ධනෙ දුණි. (39) ඔහුට වනාවෙක් උසස් බඩු ද 
දී ඒ ගමත් දුන්වන්ෙ. ඔහුවග් දුෙටද සම්පත් දුණි. (40) වමවස් 
දක්ෂිණාර්හෙන් වකවරහි ෙම් දනක් වදන ලද නම් එෙ වමවලාෙදීම 
අපරියෙත ධනෙ ද අමිෙෘද්ිෙ ද වගන දී පරවලාෙ දී සුගතිෙ ලබා වදෙි. 
(41) එබැවින් ෙම් වකවනක් වමවලාෙදීත් පරවලාෙදීත් අමිෙෘද්ිෙ 
කැමතිවෙත් නම් ඔෙුන් විසින් ආර්ෙ සිංඝො වකවරහි ධර්ම පරිෙ ෙූ 
දානෙ ිෙ ෙුතුෙ. 

 

28. හංකාලාවග ් කථාව 
 

(1) හිංකාල දනේවෙහි හිංකාල ගවම් නිෙැසි හිංකාලා නම් ඉතා 
දුගී ස්තරිෙක් විෙ. (2) උදෑසන බත සඳහා වපරෙරැ කාලවෙහිද හෙස් 
බත සඳහා පස්ෙරැ කාලවෙහි ද අනුන්වග් බැල වමවහ වකාට ඕ 
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වතාවමෝ ද දරැෙන් වපෝෂණෙ කරෙි. (3) ඒ ගවමහිම ගැල් දහසක 
පටෙන තරම් මුිං මෑ ආිෙ ලබන ධනෙත් වකවළඹිවෙක් විෙ. (4) ඉින් 
මුිං මෑ ආිෙ එපමණ ලැවේ නම් ඔහුට ලැබුණ හැල් වී ආි ධානයෙල 
පර මාණෙ ඊට ෙැඩි විෙ. (5) වමවතක් ධන ධානය සම්පත් ඔෙුන්ට 
ලැබුවණ් වපර පින් බලවෙනි. දැනුත් ඔෙුහු රත්නතර ෙ විෂවෙහි වබාවහෝ 
පින් වකවරත්. (6) වමවස් පින් කරන්නා ෙූ ඔෙුන් දුටු හිංකාලාෙවග් 
හියෙො සිංවේගෙට පත්ෙ (7) පරවලාෙ පිහිට සඳහා දක්ෂිණාර්හෙන්ට 
දන් ිෙ වනාහැකි මාවග් ජීවිතෙ වමහිම විනාශ වේො”ෙි සිතයෙන් 
තමාවග් ඇවඳහි ෙැද වහාත්වත්ෙ. (8) හිංකාලාෙ බත් පිස ස්ොයෙොට 
වමවස් කී: බත් අනුමෙ කරෙ  කුමකට නිදන්වනහිද? ඔබ දුකට පත් 
ෙූො වස් වපවන්” ෙෙි කීෙ. (9) මම අනුමෙ වනාකරයෙ, පැන් 
වනාවබායෙ. යෙනිසත් බෙක් ලබා දන් වදනු වනාහැකි මාවග් මරණෙ 
කැමැත්වතයෙ”ෙි හියෙො කීෙ. (10) ඔහුවග් ඒ කමී ඇසූ හිංකලාවතාවමෝ 
ස්ොයෙො සනසා වමවස් කී  (11) පරිෙෙචන කිෙන කරිොවෙහි දක්ෂ ෙූ 
ඔබවග් ෙැඩිමහලු පුතා දාසෙකු බෙට පමුණුො අපි දන් වදමු”ෙි. (12) 
වහවතම ෙහපතැෙි කිො කරිොසූර ෙූ ෙැඩිමහලු පුතා ධනෙත් වගෙක 
වමවහකාර කමට දී ෙස්සකු සහිත වදනක් ගත්වත්ෙ. (13) ඔෙුහු ඒ 
ගෙවදන වගවදාරට වගන වගාස් ිනකට වතෙරක් කිරි වදො ගත්හ. 
සෙස ද උදෙ ද මධයාහ්නවෙහිද ෙන තුන්ොරවෙහි ඔෙුනට කිරිනැළි 
සතර බැගින් ලැබුණි. (14) වතිනක් කිරි වදන ඒ එළවදන ඉතිරි 
ිනෙලදී ගිවතල් ම වදාොගන්ට වදෙි. (15) හිංකාලාෙ මික්ෂූන් සමීපෙට 
වගාස් සිංඝොවගන් මික්ෂූන් ලබා වගන කිරි දන් දුණි. (16) ඔෙුහු 
කිරිෙලින් කැඳ උො ඉතිරි කිරි විකුණා සහල් ආිෙ ගනිත්. (17) වමවස් 
වබාවහෝ කලක් දන් වදන විට ඒ ගම විසූ බලෙත් යෙනිවසක් වම් වදන 
දැක වලෝමවෙන් මැඩුවන් ඇෙ අෙිති කරගන්ට සිතී. 

(18) ෙුද්ධ මටවෙකු ෙූ ඔහු එළවදන ඉල්ලූ නමුත් ජීෙත්වීම සඳහා 
වනාෙ පින් කිරීම සඳහා ගත් වදන වකෝටිෙක් දුන්නත් වනාිෙ හැකැෙි 
ඔෙුහු කීහ. දානෙ සත්පුරැෂ සම්මතෙ, බුදුරදුන් විසින් ෙර්ණිතෙෙි ද කීහ. 
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(20) වනාවදන්නමු ෙන කීම අසා කිපුණු දුෂ්ට සිතැති ඒ යෙනිසා 
වලෝමවෙන් මැඩුවන් ඔෙුන්ට අනර්ථෙක් කරන්ට සිතී. (21) වහවතම 
ෙහා වගාස් සද්ධාතිස්ස රනු වෙත එළඹ වමවස් කීෙ: (22) මහරන, අවප් 
ගවම් ධනෙත් ස්තරිෙක් ඇත. ඇවග් වදන සැමදාම වදාවළාස් තැළිෙක් 
ගිවතල් වදාොගන්ට වදෙි. (23) “එවස් නම් වතෝම වගාස් ඒ වදන 
වගවනෙ  මම පරීක්ෂාවකාට බලන්වනයෙ. එවස් විමසා බලා මවග් 
සිතටද කැමති නම් ඇෙ ගන්වනයෙ”ෙි රනතුමා කීෙ. (24) ඒ පුරැෂො 
ෙහපතැෙි කිො වගාස් ෙස්සා සමග වදන වගනෙුත් රනු සමීපෙට 
පමුණුො බාරදුණි. (25) “රන්තලිෙක් වගවනේ  ෙස්සා වදන ඉිරිෙට 
ගනිේ. මා ඉිරිවෙහි වදන වදාෙේ. කිරි ද ගිවතල්දැෙි බලයෙ”ෙි රනතුමා 
කීෙ. (26) වදන වදාවිනු ලබන කල්හි කිරි පමණක් ෙැගුරැණි. කිරි 
ෙැගුරැණු බෙ දැනගත් රන වනාසතුටු විෙ. (27) රනු වනාසතුටු බෙ 
දැනගත් රාන පුරැෂො “ස්ොමීනි, වම් ස්තරිෙම වදන වදාවීො  අනිකකුට 
එෙ ගිවතල් වනාෙන්වන්ෙ”ෙි කීෙ. (28) හිංකාලාවතාවමෝ මානනෙ 
තනෙලට ෙටින් තැබීෙ. ඒ මානනෙ පිරී ගිවතල් බිම ද ෙැටුණි. (29) එෙ 
දැක සතුටුෙ රන සාධුකාර දුණි. ඉන්පසු ඇෙ තමාවග් දූ තනතුවරහි තබා 
(3) වශර්ෂ්ඨ මාණ්ඩෙන් දී ඒ ගම ද ඈට දුණි. ස්ොයෙපුරැෂොට ෙටිනා 
මැණික් බැඳි ඔටුන්නක් දුන්වන්ෙ. (31) වලෝකවෙහි පින් පේ පල වමවස් 
වමවලාෙදීම ලබත්. එබැවින් ධර්ම පරීතිෙ වකාට ඇත්තහු විසින් වබාවහෝ 
පින් කළ ෙුතුෙ. 

සද්ධාතිස්ස රනතුමා ඈට දාසිෙන් සිෙෙක් ද දාසෙන් සිෙෙක් ද 
නනපදෙ සමග ගම් දහසක් ද රනදුෙකට ිෙ ෙුතු ආමරණ ද දුණි. 
ඕවතාවමෝ මහාදානපතිවෙක් විෙ. ඈ මරණාසන්න ෙූ කල්හි 
සවදේවලාවින් ොහන සෙක් පැයෙණිවේෙ. චුල්ලී උපාසිකාෙවග් කථාෙ 
වමන් විස්තර කළ ෙුතුෙි. 
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29. ෙහාගද්ව උපාසකයාග ් කථාව 
 

(1) වහළිෙ අජිතාේහ ? ගවමහි සාධු සම්මත ෙූ මහාවද්ෙ නම් 
උපාසකවෙක් ෙසෙි. (2) එවහතම හැමකල්හි*13 පූර්ොන්න-අපරාන්න 
නම් ශසයෙන් කරෙෙි. ගැල් දහසක් බරැති ධානය ඔහුට ලැවේ. (3) 
වහවතම එක් ිනක් උදෑසනම නැගිට කර්මාන්ත බැලීමට වගාස් ඒො 
නිෙම වකාට ගමට හැරී එන්වන් (4) අහසින් ආ රහත් මික්ෂූන් 
අටනමක් දැක සැඟවී සිට ඔෙුන් ගැන පරීක්ෂා වකවළ්ෙ. (5) අහසින් 
බැස්ස ඒ වතරහු සිෙුරැ වපාරො පාතර  අතින් වගන පිණ්ඩපාතවේ 
ොමට නික්මුණාහ. (6) උපාසකො ෙහා වගට වගාස් “වම් ආගන්තුක 
මික්ෂූන්ට දානෙ සම්පාදනෙ කරෙ”ෙි බිරිෙට කීෙ. (7) ඕවතාවමෝ 
ෙහපතැෙි කිො කැඳ ද ෙයඤ්්නන සහිත බත් ද ෙහා පිළිවෙළ කළාෙ. 
(8) ආචාරවගෝචර දත් සන්හුන් ඉඳුරන් ඇති ඒ බුද්ධ පුතරවෙෝ 
වගපිළිවෙලින් හැසිර ගවමන් නික්මුණාහ. (9) මහාවද්ෙ උපාසක වතවම් 
පස්වසන් අෙුත් ඒ අටනමවග් පාතර  රැවගන ඒ මික්ෂූන් ස්ෙකීෙ වගට 
පැයෙණවිෙ. (10) ඒ සිෙලු වදන වගට පැයෙණ පිළිවෙලින් හුන්කල්හි 
උපාසකො වෙෝගය ආහාර ෙැලඳවීෙ. (11) මික්ෂූන් ෙලඳන අතවරහි 
උපාසකො ඒ අටනම නිතයවෙන් තමාවග් වගෙි දන් පිළිගන්නන් වස් 
ලිෙො තබා වමෝනනාෙසානවෙහි වමවස් කීෙ: (12) ඔබ අටනම ෙම් 
විහාරෙක ෙසන්නාහු නම් ඒ විහාරවේ සිංඝොට මික්ෂා අටක් 
වදන්වනයෙෙි. (13) ඔෙුහු ඒ තුණ්ඩුෙ වගන ෙයෙන් නික්ම අහසට නැගී 
ආර්ෙෙන්වග් ොසස්ථානවෙහි බැස්සාහ. (14) සිංඝොට වදන ලද ඒ 
සීට්ටටු සිංඝො විසින් ෙැඩිමහලු පිළිවෙළින් ිනපතා වබදාවදන ලි. (15) 
එබැවින් රහත් අටනමක් සැමදා මහාවද්ෙ උපාසකොට අනුකම්පා පිණිස 

                                                                 
13 පූෙමාන්න නම් ඇල් වී අමු වමවන්රි ආිෙෙි. අපරාන්න නම් මුිං මෑ ආි ඇට ෙර්ගෙි. 
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අහසින් ෙඩිති. (16) ඉක්බිති තුටුපහටු සිතැති මහාවද්ෙ වතවම් 
උන්ෙහන්වස් වෙත එළඹ ෙැඳවගන වමවස් කීෙ: (17) පක්ෂවේ 
පස්වෙනි ිනවෙහි දන් ලබාගන්නා මික්ෂූහු වසාවළාස්නමක් වෙත්ො 
ඉතිරි ිනෙල අටනමක්ම වෙත්ොෙි. (19) වමවස් වදන්නා ෙූ ඕ හට 
වදාවළාස් අෙුරැද්දක් ගතවිෙ. ඒ කාලෙ තුළ වකාපමණ මික්ෂු 
සිංඛයාෙකට දන් දුන්වන්ද ෙත්? (20) සතළිස් සතර දහස් හෙසිෙ 
හතළිහක් විෙ. 

(21) වමවස් පින් වකාටත් තෘප්තිෙට වනාපැයෙණ ඒ දානපති 
උපාසකො නැෙත වමවස් සිතී: (22) “රන්ෙන් ෙූ බුදුරදුන්ට මම රන් 
කරඬුෙක් සාදෙන්වනයෙ. එෙ සඳහා සුෙර්ණමියෙෙට වගාස් රන් වගන 
එන්වනයෙ”ෙි (23) අටෙක් ිනෙක රහතන් ෙහන්වස්ට ෙස්තර  සහිත 
දානෙක් දී සතුටු සිතැතිෙ මූදු ගමනට පිටත් විෙ. ඔහු ගිෙ නැෙ මූවද්දී 
කැඩී ගිෙ බැවින් එහි සිටි හැමවදන මළහ. උපාසකො තනිෙම මූවද් 
පාවිෙ. (25) කතටු්බිය පුත්තත ස්ස වතරනම ෙප් පසවළාස්ෙක්දා ෙස් 
පොරණෙ සඳහා ෙැඩ හුන්වන් වමවස් කීෙ: (26) ඇෙැත්නි, වද්ෙ 
උපාසකො මූවද් පාවෙෙි. ඔහු ිවෙන් ඔසො මා වෙත වගන ආ 
මැනෙැ”ෙි. (27) උන්ෙහන්වස්වග් කීම අසා මික්ෂු වදනමක් අහසින් 
වගාස් ඔහු ඔසොවගන විහාරස්ථානෙට පැයෙණිෙහ. (28) ඒ උපාසකො 
ඉදල් තබන ශාලාවෙහි නැෙැත්තිහ. ශකර  වද්වේන්ද්ර ො ද පොරණ 
ිනවෙහි එහි පැයෙණ (29) සෑවගට ඇතුල්ෙ ෙඳින්වන් නම ලිෙූ 
වකාඩිෙක් එහි එල්ලා තිවබනු දැක බලෙත් පැහැදීම ඇතිෙ 
වතරනමකවගන් වමවස් විචාවළ්ෙ: (31) “නම් ලිෙූ ෙම් වම් වකාඩි වෙත් 
නම් ඒ අතවරහි ෙූ මහාවද්ෙ නමැත්තා වකාහි වෙවස්ද” (32) වතරනම 
මූද මැද පාවෙයෙන් සිටි ඔහු මික්ෂූහු වගනැවිත් වමහි ඉදල් ගවලහි 
තැබූහ. වහවතම එහි ඇතැෙි කීෙ. (33) ඉක්බිති වදේරන කුවේරො 
අමතා ඒ උපාසකො ඔසොවගන මා සමීපෙට එෙෙි කීෙ. (34) කීකරැ ෙූ 
කුවේර වතවම් ඔහු ෙඩාවගන වද්වේන්ද්ර ො සමීපෙට ආවේෙ. (35) 
වද්වේන්ද්ර  වතම වද්ෙ උපාසකො දැක තමාවග් අස්වනහිම ඉන්ට 
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සලස්ො සිදුෙූ පර ෙෘත්ති විචාවළ්ෙ. (36) වදේරනු විසින් විචාරන ලද 
වද්ෙවතවම් සිෙලු පුෙත් කීෙ. එෙ අසා සතුටු ෙූ ඉන්ද්ර  වතවම් වමවස් 
කීෙ: (37) “තා විසින් ෙම් කුශල කර්මෙක් කරන ලද නම්, ෙමක් 
අනාගතවෙහි කරන්වනහි නම්, මට ඒ පිනින් වකාටසක් වදෙ. මම 
ඔබට ෙතාෙත් කරන්වනයෙ”. (38) වද්ෙරානවෙනි ඔබටත් අන්පරාණීන්ටත් 
මා විසින් පින් වකාටස් වදන ලි. ඒ අසුරවෙෝද යෙනිස්සුද අපාවෙන් 
යෙවදත්ො. (39) “එවස් නම් මහාවද්ෙවෙනි, වම් ලබුවගඩි තුන ගත 
මැනවි. ඒො කපා ඕනෑ වද් ලබාගත මැනවි. අපි වදේවලාෙට ෙමු”ෙි 
වද්වේන්ද්ර ො කීෙ. 

(40) ඇසිපිෙ වහළන පමණ කාලෙකින් ඒ ලබුවගඩි ඔහුවග් 
වගට පැයෙණිෙහ. එහි තැබූ ලබුවගඩි තුවනන් ධන තුනක් නික්යෙෙහ. 
(41) ඒ ලබුවගඩි තුන දරණ මානන තුනක තැබූ විට එෙින් යෙනිස් 
පර මාණ තුනක් පමණ ගැඹුරැ ෙූ හැළි තුනක් පහළ ෙූහ. (42) ඉන් එකක් 
රනින් පිරැණි, එකක් කහෙණුෙලින් පිරැණි, අනික සුෙඳ හැල්ෙලින් 
පිරැණි. ක්ෂෙ වනාෙන්නා ෙූ අපිරියෙත ධනෙක් විෙ. (43) “මහාවද්ෙෙ, 
කැමති පරිද්වදන් වම් ධනෙ අනුන්ට වදෙ, තමාත් අනුමෙ කරෙ  තාවග් 
ජීවිතාන්තෙ දක්ො වම් ධනෙ ක්ෂෙ වනාෙන්වන්ෙ”ෙි කී ශකර  
වද්වේන්ද්ර ො සාිංදෘෂ්ටික දාන ඵලෙ*14 පර කාශ වකාට වදේවලාෙට 
ගිවේෙ. (45) වමවස් කුශලවෙහි ආශා ඇති සතුටු එලෙන සිත් ඇති 
පුද්ගලො යෙනිසුන්ට හා වදවිෙන්ට පරිෙ වේ, ධර්ම පරීති ඇත්තාට ද පරිෙ 
වේ. වහවතම එතැන් පටන් මහා දානපතිවෙක් වී සත්ෙරක් සිෙලු 
සිංඝොට තුන්සිෙුරැ දුණි. චුල්ල උපාසකොවග් කථාෙ වමන් විස්තර 
කළ ෙුතු.  

 

                                                                 
14 දානවෙන් වමවලාෙ දී ලබන විපාකෙ. 
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30. හිසගකස් කපා දන් දුන්  
සුෙනාවග ් කථාව 

 

(1) සෑගිරිෙ සමීපවෙහි “විල්ගම” නමැති ගමක් විෙ. එහි පර්ෙත 
ගුහාෙක බුද්ධ පුතරවෙෝ වෙවසත්. (2) එහි වෙවසන මාෙනානුවෙෝගී ෙූ 
සමාහිත ෙූ සසර මෙ දක්නා මික්ෂූහු සත්නමක් ඒ ගමට පිඬු පිණිස 
ආහ. (3) පෙුල් පන්සිෙෙක් ඇති ඒ ගවමහි වගපිළිවෙළින් හැසුරැණු ඒ 
මික්ෂූහු කිසිෙක් වනාලැබ වස්දූ පාතර  ඇතිෙම ගවමන් පිටතට 
පැයෙණිෙහ. (4) ඒ ගවමහි ෙසන දුගී ෙූ මෙක් ද දුෙක් ද දුගී ශාලාෙ 
ආශර ෙ වකාට ෙසයෙන් සිඟා කෑවමන් ජීෙත් වෙති. (5) සුමනා නමැති ඒ 
දුෙණිවෙෝ ගවමන් නික්මුණු ඒ මික්ෂූන් දැක සිංවේගෙට පත් සිතැතිෙ 
වමවස් සිතී. (6) අතිශවෙන් අනුකම්පාට මානන ෙූ මා සතු කිසිෙක් 
නැත. වපර කුසල් වනාවකාට ිළිඳු බෙට පැයෙණිවෙයෙ. (7) මා විසින් 
මාවග් හිසවකස් කපා කඩෙට වගාස් විකුණා කුශලෙක් කරනු ලැවේ 
නම් වෙවහකි. ඕ වමවස් සිතා සිත දැඩිවකාට වගන මෙ වෙත වගාස් 
ඇඳිලි බැඳවගන වමවස් කීෙ: (9) “මෑණිවෙනි, අහර වනාලත් මික්ෂූහු 
සත්නමක් ගවමන් නික්යෙෙහ  මට පිනක් කරන්ට අෙසර වදනු මැනවි.” 
(10) “දුෙණිවෙනි පින් කරෙ  මා නිසා බිෙ වනාවෙෙ. පිනට අන්තරාෙ 
කරන්වන් අපාෙෙන්හි පැවසන්වන්ෙ”ෙි මෙ කීෙ. (11) මෙවග් කීම ඇසූ 
ඈ කඩවීිෙට වගාස් තමාවග් හිසවකස් කපා විකුණා කහෙණු අටක් 
ලැබ (12) ඒො රැවගන ෙහා වගට වගාස් ඒ මික්ෂූන් නෙත්ො 
ආසනශාලාෙට පැයෙණ වීෙ. (13) එවස් මික්ෂූන් ෙැඩහිඳුො තමා ලත් 
ධනෙ සත් වකාටසක් වකාට එක් වකාටසකින් හාල් සපො බත් පිස 
ශාලාෙට වගාස් එෙ මික්ෂූන්ට පිළිගැන්වීෙ. (15) සතුටු සිතින් මික්ෂූන්ට 
දන් පිළිගැන්ෙූ සුමනාෙ වමවස් ද කීෙ. (16) “මාවග් හිසවකස් විකුණා 
මම වම් දානෙ වදයෙ. ඒ දානෙ මට පසු කලකදී ධන සම්පත් ලැබීමට 
වහ්තුෙක් වේො” (17) සසවරහි වනාඇලුණු සිතැති ඒ මික්ෂූහු දානෙ 
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පිළිවගන ඒ ගවමන් නික්ම ෙනෙට පිවිසිෙහ. (18) එෙින් ෙැඩිමහලු 
වතරනම එහි මාර්ගෙ මැද සිටවගන ඒ මික්ෂූන්ට වමවස් කීෙ: (19) 
ඇෙැත්නි, තා මවග් හිසවකස් කපා දන් සපො දුන් වම් සුමනාෙ 
වකවලස් සිඳින පිරිසක් බෙ දැන එවස් කළාෙ. (20) මම ආශර ෙක්ෂෙට 
වනාපැයෙණ වම් දානෙ වනාෙලඳයෙ. ඒ සඳහා කාලෙ පැයෙණිවේෙ. ඔබ ද 
ඒ කාරණෙ දත මැනවි. (21) සප්ත සද්ධර්මවෙන් ෙුක්ත ෙූ, චමතරී 
සහගත සන්හුන් සිතැති ඒ මික්ෂහූු වකවලසුන් සිඳීම පිණිස බලෙත් 
උත්සාහ කළහ. (22) ඒ මික්ෂාෙ පවසක තබා ගස්මුල් වෙත පැයෙණි ඒ 
සිෙල්වලෝ දුක් වකළෙර වකාට ආහාර අනුමෙ කළහ. 

(23) එතුමන් දානෙ ෙැලඳූ වකවනහි ඒ දැරිෙ මනා රෑ ඇත්තී විෙ. 
ඕ වද්ෙෙර්ණෙට වනාපැයෙණ මනුෂය ෙර්ණෙ ඉක්මො සිටිොෙ. (24) 
සිරැවරහි ෙර්ණෙ ද හිවසහි ික්ෙූ වකස් ද වහාබනා අඟ පසඟ ද දැක 
තරැණිෙ මෑණිෙන්ට වමවස් කීොෙ: (25) මෑණිවෙනි, මාවග් රෑපෙ 
වශෝමන ෙූො දකියෙ, වමෙ වමවලාෙදීම දකින්ට ලැවබන ඵලෙකි. 
ඒකාන්තවෙන් ඒ මහවතරැන් රහත්බෙට පැයෙවණන්ට ඇත. (26) ඒ 
පර ෙෘත්තිෙ අසා අසල්ෙැසි යෙනිස්සු ඒ වගට අෙුත් පිරිෙරාවගන වබාවහෝ 
පැහැදීම ඇති කර ගත්හ. (27) වද්ෙතාවෙෝ ද අනුරාධපුරෙට වගාස් 
උද්වඝෝෂණෙ කළහ. රනුවග් ඡතරවෙහි අිගෘහිත වද්ෙතාො ද සාධුකාර 
දුණි. (28) එෙැසූ එක් මහාෙුද්ධ මටවෙක් රථෙක නැගී අෙුත් 
වසාෙන්වන් එක් පැත්තක සිටි ඒ ස්තරිෙ දැක රථවෙහි නිංොවගන ඇෙ 
රනුට වෙෝගයෙැෙි සිතා රනු වෙත වගනාවේෙ. (30) රනවතම රන්ෙන් ෙූ 
සුමනාෙ දැක වමවලාෙදී විපාක ලැබූ ඒ දානෙ කුමක්දැෙි විචාවළ්ෙ. (31) 
රනු විසින් විචාරන ලද ඕ වතාවමෝ “මහරන, මාවග් හිසවකස්ෙැටිෙ කපා 
විකුණා දන් දුනියෙ”ෙි කීෙ. (32) එෙැසූ රන සතුටුෙ ඇෙ තමාවග් දූ 
තනතුවරහි තබා ඇෙ වසාො වගනා ෙුද්ධ මටොටම පාො දුණි. (33) 
වමවස් ඒ දැරිෙ තමාවග් වකස් ෙැටිෙ කපා විකුණා දන් දී උසස් 
සම්පතට පැයෙණිොෙ. 
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සද්ධාතිස්ස මහරන ඈට තමාවග් කුමරිෙකට වමන් දාසෙන් 
සිෙෙක් ද වදනුන් සිෙෙක් ද මීමුන් සිෙෙක් ද ොහන සිෙෙක් ද ගම් 
සිෙෙක් ඇති නනපදෙක් ද රන දුෙකට ිෙ ෙුතු ආමරණාිෙ ද දුන්වන්ෙ. 
ඕ වතාවමෝ මහා දානපතිනිෙක් විෙ. ඇවග් මරණාසන්න කාලවේදී 
සවදේවලාවින් රථ පැයෙණිෙහ. චුල්ලී උපාසිකාෙවග් කථාෙ වමන් 
විස්තර කළෙුතු. 

 

31. කේ ුද්ධ උපාසකයාග ් කථාව 
 

(1) දීඝාෙුගම සමීපවෙහි වසෝකධූයෙක (?) නම් නනපදෙක් විෙ. 
ගිංවතර සමීපවෙහි එනයෙන්ම ෙුත් ගමක්ද විෙ. (2) එ ගවමහි ෙැසි 
කම්බුද්ධ නමැති දුගිවෙක් තමා අෙත් වකතක අෙුරැදු තුනක් නැළි 
සතරක් පමණ වී ෙැපිරීෙ. (3) ඒ වී පරවේසමට තබා කැලෑවේ හටගත් 
අල වගඩි ආිවෙන් ජීෙත් වී ශසය ෙපුරන කාලෙ පැයෙණි විට නැෙතත් 
කුඹුර ශුද්ධ වකවළ්ෙ. (7) උල්-අතු-මැටිකැට-කටු ආිෙ ශුද්ධ වකාට ගිනි 
තබා වගට වගාස් බිරිෙට වමවස් කීෙ: (5) “උදෑසනම නැගිට මම 
කුඹුරට ෙන්වනයෙ. වතෝ බිත්තර වී ද කැඳ ද රැවගන එෙෙි.” (6) ඕ 
වතාවමෝ ෙහපතැෙි කිො බිත්තර වී හා කැඳ රැවගන ෙන්නී අතරමගදී 
ශාන්ත සිතැති, තැන්පත් ෙූ මික්ෂූන් සතර නමක් දැක වමවස් සිතී. (8) 
“කුඹුවරහි ෙැපුරෑ බීනෙන්ට වනාවෙක් අනතුරැ පැයෙවණති. 
දක්ෂිණාර්හෙන්ට දුන් වදෙට අන්තරාෙක් නැත්වත්ෙ. (9) වම් ඇල් වී 
වකාටා පිස වදන්වනම් නම් වෙවහකි. වපර දන් පිළිගැන්මට 
සුදුස්සන්ට වනාදුන් බැවින් දැන් ිළිඳු බෙට පැයෙණිවෙයෙ”ෙි (10) වමවස් 
සිතා ඒ මික්ෂූන්ට ආරාධනා වකාට වගට පමුණුො ඇල් වී වකාටා බත් 
උො වදන්නී වමවස් කීෙ: (11) වපර පින් වනාකළ බැවින් අපි ිළින්වදෝ 
වීමු. ෙනවෙහි හටගත් වකාළ මුල් වගඩි ආිවෙන් ජීවිකාෙ කරමු. (12) 
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අෙුරැදු තුනක් මුළුල්වල් රැස්කළ ඇල් වී නැළි සතර බිත්තර වී සඳහා 
තබන ලද නමුත් මම එෙ පින් සඳහා වදයෙ”ෙි. 

(13) ඒ ආහාරෙ පිළිවගන නික්මුණු ඒ සතරනම ෙනෙට වගාස් 
එෙ ෙැලඳූහ. (14) එෙ ෙලඳා සිංවේගෙට පැයෙණි ඔෙුහු අෂ්ටාිංගික 
මාර්ගෙ ෙඩා රහත් බෙ ලැබූහ. (15) වෙවහසුණු සිරැර ඇති 
සාපිපාසාවෙන් වපළුණු කම්බුද්ධ වතවම් වගට අෙුත් බිරිෙවගන් වමවස් 
විචාවළ්ෙ: (16) වසාඳුර, ෙනවෙහි ෙැඩකළ මට කැඳත් බිත්තර වීත් 
කුමක් වහෙින් වනාවගනාවෙහිද? දැඩි ෙූ ගස්මුල් ද ඉෙත් වකාට මම 
කුඹුර මනාවස් සකස් වකවළයෙ. (17) බිෙපත් ෙූ ඒ බිරිඳ හියෙොවග් කීම 
අසා තමාවග් ජීවිතෙ ගැන බලාවපාවරාත්තු නැතිෙ සිදුෙූ වදෙ දැන්වීෙ. 
(18) එෙසා සතුටු ෙූ වහවතම එෙ අනුමත වකාට වමවස් කීෙ: “බිෙපත් 
වනාවෙෙ  වදන ලද්වද් ෙහපත් දානෙකි  දක්ෂණිාෙ මහත් ඵල ලබා 
වදන්නීෙ. (19) හැළිෙලන්ෙල ඉතිරි ෙූ ෙමක් ඇත්නම් එෙ මට වදෙ  මම 
වෙවහසුවන් දුර්ෙල වෙයෙ  බඩගින්න මා අිකවකාට දෙෙි” (20) ඕ 
වතාවමෝ ඔහුවග් කීම අසා මානනෙල වසාො ස්ෙල්ප වදෙක් ලැබ එෙ 
ඔහුට දුණි. (21) වහවතම ඒ ආහාරෙ අනුමෙ වකාට “වමාන ඇට 
ෙර්ගෙක් කුඹුවරහි ෙැපිරීමට වගෙි ඇද්දැ”ෙි විචාවළ්ෙ. (22) බිරිඳ වපර 
තමා තැබූ ලබු ඇට ෙගෙක් එළිෙට වගන “වම්ො කුඹුවරහි ෙැපුරැෙ 
මැනෙැ”ෙි කීෙ. 

(23) ඒ ඇට වගනවගාස් කුඹුවරහි ෙපුරන ලද්දාහු එවකවණහි 
පැල වී ෙැඩී ඇල්හාල් පිරැනු ලබුවගඩි ෙලින් ෙුක්ත ෙූොහුෙ. (24) එහි 
ගිෙ අඹු සැයෙ වදවදන කුඹුර පුරා තිබුණු ලබු වගඩි දැක විස්මෙට පත් 
ෙූහ. කම්බුද්ධො එෙින් එකක් පළා බැලීෙ. (25) එෙ ඇල්හාල්ෙලින් පිරී 
තිවබනු දුටු උපාසක වතවම් වම් වගඩි සිෙල්ල වමෙැනි ෙෙි දැනවගන 
එෙින් ලබුවගඩි වදකක් වගන සද්ධාතිස්ස රනු වෙත ගිවේෙ. (26) රනු 
ඉිරිෙට පැයෙණ ෙැඳ ලබුවගඩි වදක වපන්ො (27) “වද්ෙෙන් ෙහන්ස, 
වම් ලබු ඇට අදම සිටෙන ලදහ. අදම ෙැඩී අදම පල දැරෑහ. (28) වම් 
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ලබුවගඩි සිෙල්ල ඇල් හාවලන් පිරී තිවේ. ඒ නිසා වම් වදක රැවගන 
ඔබවග් පා ෙැඳීමට ආවෙමු”ෙි කීෙ. (29) “කම්බුද්ධෙ, තා විසින් අද 
කිනම් කුසලක් කරන ලද්වද්ද? එහි වමවලාෙ විපාකෙ වමහි වපවන්. 
පරවලාෙ විපාක ගැන කුමට කිෙම්ද”ෙි රනතුමා කීෙ. (30) “වද්ෙෙන් 
ෙහන්ස, මාවග් බිරිඳ සිල්ෙත් සඟ සතර නමකට දන් දුණි. මමත් පසුෙ 
ඇවිත් එෙ අනුවමෝදන් වීයෙ.” (31) කම්බුද්ධෙ, මම තට හිචතෂී වෙයෙ. 
තට නන පදෙක් වදයෙ, ඒ නනපදෙ තවග් නයෙන්ම පර කට වේො. (32) 
ඇල් බිත්තර වී පිස ඒ උතුම් දන දී රනුවග් පැහැදීම ලබා ගම් ෙරෙක් ද 
ලැබී. 

සද්ධාතිස්ස මහරන පරීතිවෙන් පිනාවගාස් කම්බුද්ධ උපාසකොට 
ඔටුන්නක් දුණි. ඔහුවග් බිරිඳට අග වමවහසිෙකවග් ආමරණ දුණි. 
නනපදෙ සමග ඒ ගම ද ඔෙුන්ට දුන්වන්ෙ. ඔෙුහු මහා දානපතීහු ෙූහ. 
චුල්ලී උපාසිකාෙවග් කථාෙ වමන් වමෙ විස්තර කළ ෙුතුෙ. 
කම්බුද්ධොවග් මරණාසන්න කාලවෙහි සවදේවලාවින් රථ පැයෙණිොහ. 
ඔහුවග් බිරිඳ “මම තේතිසා මෙනවෙහි උපින්වනයෙ”ෙි කිො හුස්ම 
නෙතා කලුරිෙ වකාට එහි උපන්නීෙ. 

 

32. කරගකාළ දන්දුන් කථාව 
 

(1) වහළිෙ ගිරිොනනපදවෙහි මෙක් උපන් කල්හි පිරිසිදු 
ශීලවෙන් ෙුත් මාෙනානුවෙෝගී ෙූ ශාන්ත සිත් ඇති මික්ෂූහු සත් 
වදවනක් චචතයෙන්දනාවේ ොමට අදහස් කළහ. (3) එවස් සිති ඔෙුහු 
එකඟෙ පාතර  සිෙුරැ රැවගන මහමගට බැස්සාහ. (4) ආහාරවෙන් පීඩිතෙ 
ෙන ඒ මික්ෂූහු දුරදීම කිරිවෙවහර දුටුොහ. (5) එෙ ගමකැෙි සිතා 
“පුණණවෙිලු” ගමට පැයෙණිෙහ. එහි පිඬු පිණිස හැසිවරන ඔෙුන්ට 
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එෙ යෙනිසුන් අත්හැර ගිෙ ගමක් බෙත් එකම මහලු දුගී ස්තරිෙක් 
කරවකාළ කයෙන් එහි ජීෙත්ෙන බෙත් දකින්ට ලැබුණි. (7) ඒ මික්ෂූන් 
ඇෙ වෙත පැයෙණ සිටි විට ඕ වතාවමෝ ඒ සන්නමට කරවකාළ තම්බා 
දුණි. (8) නැෙත තමා සඳහා කරවකාළ කඩන්ට ගිෙ විට වපාලවඟක් 
ඇෙ දෂ්ට වකවළ්ෙ. එෙින් මරණෙට පත් ඕ වතාවමෝ දඹිෙ 
පාටලීපුතරවෙහි උපණි. (9) ඕ සතළිස්වකෝටිෙක් ධනෙ ඇති 
සිටුෙරවෙකුවග් දුෙක්ෙ ඉපද සුෙවස් ෙැඩුණි. (10) ඒ මික්ෂූහු ගේ 
හැටහතරක් ගමන් වකාට මැහැල්ලිෙවග් කරවකාළ අනුමෙ කළහ: 
නැෙත සූසැට ගේෙක් ගමන්වකාට මාගමදී දන් ෙැලඳූහ. (11) එතැනින් 
විසිඅට ගේෙක් වගාස් නැේවතාවටහිදී අනුමෙ කළහ. වමවස් ෙම්තම් 
ආහාරෙකින් ෙැවපයෙන් වගාස් නැේ නැග මූවදන් එවතරට ගිෙහ. (12) 
ඉක්බිති කර මවෙන් ගම් නිෙම්ගම් පසුකරයෙන් වගාස් අෙුරැදු දහසෙක් 
ගත ෙූ පසු පැළලුප් නුෙරට පැයෙණිෙහ. (13) එහි පැයෙණි ඔෙුහු වපරෙරැ 
කාලවෙහි සිෙුරැ වපාරො පාතර  අත්ෙලින් වගන වීකාෙට බැස්සාහ. 

(14) ඒ අෙස්ථාවෙහි රෑපසම්පන්න ෙූ ෙවථෝක්ත සිටු දුෙ 
උඩුමහලට නැගී කෙුළුෙ විෙෘත වකාට වීකාෙ වදස බැලීෙ. (15) එවස් 
බැලූ සිටුදුෙට පරිෙශීලී දක්ෂිණාර්හ ෙූ මික්ෂූන් දකින්ට ලැබී නාතිස්මරණ 
ඥානෙ (වපර මෙෙ දැනීම) ඇති විෙ. (16) වපර තමා කරවකාළ 
දන්දුන්වන් වම් මික්ෂූන්ට ෙෙි දැනගත් ඕ වතාවමෝ දාසිෙක් අමතා “වම් 
මික්ෂූන් වම් වගට කැඳොවගන එෙ”ෙි කීෙ. (17) ඒ දාසිෙ ෙහා වගාස් 
මික්ෂූන්ට වග්රෙ දක්ො “ස්ොමීනි, වම් සිටාණන් වග් ිෙණිෙ 
ඔබෙහන්වස්ට වම් වගට ෙඩින වස් ආරාධනා වකවර්” ෙෙි කීෙ. (18) 
එවිට ඒ මික්ෂූහු “වසාඳුර, අපි ආගන්තුකවෙෝ වෙමු: වම් නුෙරට ආ 
පර ථම ොරෙ වමෙෙි. අදම වමහි පැයෙණි අප අඳුනන්වනක් වමනුෙර 
නැතැ”ෙි කීෙ. (19) දාසිෙ හැරී වගාස් ඔෙුන් කී වදෙ සිටුදුෙට දැන්වීෙ. 
එවිට ඕ වතාවමෝ “මා උන්ෙහන්වස්ලා හඳුනන බෙ කිෙෙ”ෙි කිො දාසිෙ 
නැෙත පිටත් කළාෙ. (20) ස්ොයෙනිෙවග් කීම ඇසූ ඒ දාසිෙ නැෙත 
මික්ෂූන් වෙත වගාස් වමවස් කීෙ: (21) ස්ොයෙෙරැනි, ඔබෙහන්වස් 
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වනාදන්නා නමුත් සිටුදුෙ ඔබ වහාඳින් හඳුනෙි. එබැවින් ඈට අනුකම්පා 
පිණිස ඒ වගට ෙඩිනු මැනෙැ”ෙි. (22) ඒ මික්ෂූහු ආරාධනාෙ පිළිවගන 
ඒ වගට ඇතුල්ෙ ආසනෙල හිඳ ගත්හ. (23) පර ණීත ආහාර ෙළඳො පාතර  
වස්දූ පසු සිටුදුෙ වමවස් කීෙ: (24) ස්ොයෙෙරැනි, ඔබ ෙහන්වස් වබාවහෝ 
දුර සිට පැයෙණිොහ. අතර මඟදී දුකට පත් වනාෙූොහු ද? 
ලිංකාද්වීපවෙහි බුදු සසුන බැබවළයෙන් පෙත්වන්ද? (25) “ඔබ 
උත්පත්තිවෙන් තරැණෙ  වබාවහෝ දුර තිවබන රටක පර ෙෘත්ති 
විචාරන්වනහි, අප ද වහාඳින් දනී. වම් කරැණු අපට විස්තරවකාට කිෙ 
මැනෙැ”ෙි මික්ෂූහු කීහ. (26) “ස්ොමීනි, යෙන් වපර ආත්මවෙහි මම 
වේසීගම (?) විසුවෙයෙ. කරවකාළ තම්බා ඔබට දන් දුනියෙ. (27) ඔබ 
ෙහන්වස්ට කරවකාළ දී නැෙත වකාළ කඩන්ට ගිෙ මම සපමවෙකු විසින් 
දෂ්ට කරන ලද බැවින් එෙින් චුතෙ වම් සිටුකුලවෙහි ඉපද හැම 
සම්පත්තිවෙන් ෙුක්තෙ ෙැවඩයෙ. (29) ලුණු නැති, වතවලන් බැදීමක් 
නැති කරවකාළ, දන් පිළිගැනීමට වෙෝගයතැන්හි දී මම වම් සැපතට 
පත්වීයෙ  මට කිසිෙකින් අඩුෙක් නැත. (30) වමවස් දක්ෂිණර්හෙන් 
වකවරහි වදන ලද ස්ෙල්ප ෙූ දානෙත් සාරෙත් කුඹුරක ෙැපුරෑ 
ධානයවමන් මහත් ඵල උපදෙෙි. 

ඕ වතාවමෝ ඒ මික්ෂූන්වගන් එක් එක් නමට නැළි හතරක් පමණ 
ෙූ රන්මල් ද සුෙඳ සුණු විලෙුන් සාිලිිංගම් සුෙඳ දුම්කුඩු පහන් වතල් 
ආිෙ ද වබෝි පූනාෙ සඳහා දුණි. ගැල්ෙල පිරෙූ මාවගමාපකරණ ද 
යෙනිසුන් සමග ෙැවී. මහවබෝ ෙැඳ හැරී ආ ඒ මික්ෂූන්ට ජීවිතාන්තෙ 
දක්ො උපස්ථාන කළාෙ. ඒ සන්නමද රහත් බෙට පැයෙණ එහිදීම 
පිරිනිවිෙහ. සිටුදුෙණිෙත් ජීවිතාන්තෙ දක්ො කුසල් වකාට වදේවලාෙ 
උපණි. 
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33. මිත්ත ගතරුන්ග ් කථාව 
 

(1) වහළිෙ “කප්පතල” ගවමහි “කප්පතිලක” විහාරවෙහි 
චමතරීවිහරණ ඇති මිත්ත නම් වතරනමක් විසී. (2) එතුමා උදෑසනින් 
නැගිට සිරැර කිස නිමො පාතර  සිෙුරැ රැවගන පිඬු සඳහා වගපිළිවෙළින් 
ගිවේ ෙ. (3) එවස් ශාන්ත සිත් ඇතිෙ ෙඩින මික්ෂු නම දැක එක් 
සැදැහැෙවතක් පිණ්ඩපාතෙ දුණි. (4) එෙ රැවගන විහාරෙට ෙන 
වතරැන් දැක එක් බැල්ලිෙක් පසුපස්වස් ආෙ. (5) වපරෙූ සිෙුර ඉෙත් 
වකාට අස්නක ෙැඩහිඳ එෙ ෙළඳන වතරනම බැල්ලිෙට බත් පිඬක් 
දුණි. (6) එෙ කෑවමන් තෘප්තිෙට පත් ඈ බඩසාෙ නිොවගන වතරැන් 
වකවරහි සිත පහදොවගන ෙන විට (7) එක්තරා නපුරැ යෙනිවසක් 
ශස්තර ෙකින් පහර දී ඇෙ මරා දැමීෙ. මළගිෙ ඕ පැළලුප් නුෙර සතළිස් 
වකළක් ධනෙ ඇති සිටුවගෙක ඉපද ෙැඩුණි. (9) වහළිෙ ෙැසි යෙතර  ෙූ 
සත්නමක් මික්ෂූහු චචතයෙන්දනාෙ සඳහා තෙලම් වගනෙන්නන් 
සමඟ උතුරැ දඹිෙට වගාස් (10) පිළිවෙළින් ගම් නිෙම් ගම් නනපදෙල 
හැසිවරයෙන් අෙුරැදු වසාවළාසකට පසු පාටලී පුතර  නගරෙට පැයෙණිෙහ. 
(11) ඒ මික්ෂූහු වපරෙරැ කාලවෙහි සිෙුරැ වපාරො පාතර  අතින් වගන 
කඩවීිෙට බැස්සාහ. (12) අමිරෑපිනිෙක් ෙූ ඒ සිටුදුෙ උඩුමහලට නැගී 
කෙුළු විෙෘතවකාට වීකාෙ වදස බලා සිටින්නී (13) මනා ඉරිෙේ ඇති 
පරිෙශීලී මික්ෂූන් දැක “වමාෙුහු ලක්ිෙ උපන්වනෝෙ”ෙි නිෙත ෙශවෙන් 
දැන (14) පූර්ෙ නන්මෙද සිහිවකාට “වම් මික්ෂූන්ට ආරාධනා වකාට වම් 
වගට කැඳො වගන එෙ”ෙි කිො දාසිෙක් ෙැවී. (15) ඒ දාසිෙ ඉක්මනින් 
වගාස් “ස්ොමීනි, වම් සිටාණන් වග් ිෙණිෙ ඔබෙහන්වස්ට ස්ෙකීෙ 
වගට ෙැඩමෙන්ට ආරාධනා කරන්නීෙ”ෙි ඒ මික්ෂූන්ට කීෙ. (16) 
“වසාඳුර, අපි ආගන්තුකවෙෝ වෙමු: වමෙ වම නුෙරට අපවග් පළමුවෙනි 
ඒමෙි. අදම වමහි පැයෙණි අප වමනුෙර කිසිවෙක් වනාහඳුනන්වන්” ෙෙි 
මික්ෂූහු කීහ. (17) දාසිෙ හැරී වගාස් ඒ කීම සිටුදුෙට දැන්වීෙ. එවිට 
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සිටුදුෙ “උන්ෙහන්වස් ගැන දනියෙ” ෙි කිෙෙෙි කීෙ. (18) ස්ොයෙ දුෙවග් 
කීම ඇසූ දාසිෙ නැෙත ඒ මික්ෂූන් වෙත වගාස් (19) “ඔබෙහන්වස් 
වනාදන්නා නමුත් සිටුදුෙ ඔබ ෙහන්වස් ගැන දනී. ඇෙට අනුකම්පා 
වකාට වම් වගට ෙඩිනු මැනෙැ”ෙි කීෙ. (20) මික්ෂූහු ආරාධනාෙ 
පිළිවගන එහි වගාස් අසුන්ෙල හිඳගත්හ. සිටුදුෙ ඒ සත්නමට පර ණීත 
ආහාර පිළිගන්ො ෙළඳා අෙසන්හි පාතර  වස්දූ පසු වමවස් විචාළාෙ. (22) 
“ස්ොයෙෙරැනි, වබාවහෝ දුර සිට පැයෙණිොහ  මාර්ගවේ දී කරදරෙට පත් 
වනාෙූොහු ද? ශාකයසිිංහෙන් ෙහන්වස්වග් ශාසනෙ ිෙෙිවනහි 
බැබවළන්වන්ද? (23) කප්පිතලවෙහි ෙසන මට අනුකම්පා කළ 
මිත්තවතර නම නිවරෝගීෙ සුෙපත්ෙ වෙවස්ද?” 

(24) “ඔබ උත්පත්තිවෙන් තරැණ වෙහි  නමුත් දුර රටක පර ෙෘත්ති 
විචාරන්වනහි  එහි ෙැසි උගත් වතර නමක් ෙූ යෙත්ත වතරැන්ද 
දන්වනහි” (25) “මම යෙන් ඉහත නාතිවෙහි කප්පිතලගවම් බැල්ලිෙක්ෙ 
ඉපද සිටිවෙයෙ. පිඬු පිණිස හැසිර හැරී ෙන යෙත්ත වතරැන් පසුපස්වස් 
ගිවෙයෙ. (26) දන් ෙලඳන ඒ වතර බඩසෙින් වපළුණු මා දැක වතල් 
සහිත කිරිබත් පිඬක් මා ඉිරිවෙහි දැමී. (27) එෙ අනුමෙ වකාට සාගිනි 
දුරැකරගත් මම වතරැන් වකවරහි පැහැදීමක් ඇතිකර ගතියෙ. (28) ඒ 
බත්පිඬ අනුමෙ වකාට විහාරවෙන් පිටතට එන මා දුටු එක් යෙනිවසක් 
මට ශස්තර ෙකින් පහර දුණි. (29) එෙින් මරණෙට පත් මට අපාවෙන් යෙදී 
හැම සම්පතින් සමෘද්ධ ෙූ වම් සිටු කුලවෙහි උපන්වනයෙ. (3) එකල්හි 
මා විසින් ශීලෙකුත් වනාරක්නා ලි, මට ශර ද්ධාෙකුත් වනාතිබුණි. 
වතරැන් වකවරහි සිත පහදොගත් පමණින් මහත් සැපෙට පැයෙණිවෙයෙ. 
(31) ෙම් වකවනකුන්ට ශර ද්ධාෙත් ශීලෙත් ිෙ ෙුතු වදෙත් ඇත්නම් 
දක්ෂිණාර්හෙන්ට දී ඒ පුද්ගලවෙෝ වකබඳු විපාක ලබන්නාහුද? 

වමවස් කිො ඕ වතාවමෝ එක් එක් මික්ෂුනමකට නැළිෙක් පමණ 
රන්මල් ද සුෙඳ සුණු - විලෙුන් - පහන් වතල් - වකාඩි ආිෙ ද වබෝි 
පූනාෙ සඳහා දුණි. ගැල්ෙල පිරෙූ මාවගමාපකරණ ද යෙනිසුන් සමග ෙැවී. 
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මාගම නැවගනහිර වදාරටුෙ සමීපවෙහි විසූ එක් යෙනිවසක් 
පර්ෙත චචතයවෙහි මල් පිදීෙ. ඒ යෙනිසා කලුරිෙ වකාට 
මහාවබෝිෙටත් පාටලීපුතර ෙටත් අතවරහි ෙූ ගමක සිටු පෙුලක 
උපන්වන්ෙ. නාතිස්මරණ ඥානෙ ලැබූ ඒ යෙනිසා “වතපි ඒ වතරැන් 
බලන්ට ෙේ” ෙෙි කිො වබාවහෝ යෙනිසුන් වතරෙරැන් වෙත ෙො වතවම් 
ද මහත් සත්කාර වකවළ්ෙ. ඒ මික්ෂූහු මහවබෝ ෙැඳ හැරී ආොහුෙ. එවිට 
සිටුදුෙණිවෙෝ එක් එක් වතරනමට තුන්සිෙුරැ දී මහායෙත්ත වතරැන් 
වෙත වගන ොම පිණිස තුන් සිෙුරැ ද ශර මණ පරිෂ්කාර සිෙල්ල ද ඒ 
මික්ෂූන්ට බාර දී නමස්කාර වකාට ඒ වතරෙරැන් වහළිෙට එවීෙ. 
මාවග් පර ෙෘත්තිෙ ද ඒ වතරැන් ෙහන්වස්ට කිෙ මැනෙැෙි කීෙ. 

 

34. චූළී උපාසකයාග ් කථාව 
 

(1) වහළිෙ රැහුණු දනේවෙහි කාකද්දවී (?) ගවමහි ෙසන 
මනහාචූළී නමැති උපාසකවතවම් වබාවහෝ ශසය ෙර්ගෙන් රැස්වකාට 
ෙැපිරීම කරෙි. (3) ඒ ගවම් නයෙන්ම පර කට ෙූ ඒ උපාසක වතවම් 
වබාවහෝ දන් වදන “කාකද්දවී මහාචූළී” ෙෙි යෙනිසුන් අතර පර කට විෙ. 
(4) වහවතම හැම ෙර්ගවේම ධානය ෙපුරා ගැල් දහසක් බර ධානය 
ලබෙි. වනාමසුරැෙ එෙින් දන් ද වදෙි. (5) වමවස් ජීෙත්ෙන ඔහු විසින් 
ෙපුරන කාලෙ පැයෙණි විට බිත්තර වී කරත්තෙලින් වගන වගාස් ෙපුරන 
ිනෙක් ඇතිවිෙ. (6) ඔහුට චෙර කරන එක් යෙනිවසක් ඔහුට 
අනර්ථෙක් කරනු කැමතිෙ පන්සල්ෙලට වගාස් ඔහුවග් වගෙි දනකට 
ෙඩිනා වස් පන්සිෙෙක් මික්ෂූන්ට ආරාධනා වකවළ්ෙ. (7) බිත්තර වී 
පිවරේ ගැල් ගමනට සූදානම්ෙ තිවබන විට මික්ෂූහු ඒ වගට පැයෙණිෙහ. 
මික්ෂූන් දැක සතුටු ෙූ වහවතම ආසන පැනවීෙ. (8) කුඹුරැෙල ෙැපුරෑ 
ධානයෙලට වනාවෙක් අන්තරාෙ පැයෙවණති  එබැවින් ඒො නෙත්ෙේ, 
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මම පින් වකවතහි ෙපුරන්වනයෙ”ෙි උපාසකො කීෙ. (9) ඒ බිත්තර වී 
ගින්වනන් වේලා වකාටා සහල් වකාටා බත් පිසින අතර බතින් වපරෑ 
කැඳ සහ කැවිලි ෙර්ග පන්සිෙෙක් මික්ෂූන්ට පිළිගැන්වීෙ. ඉක්බිති 
ෙයඤ්්නන හා බත් සපො මික්ෂූන් ඉිරිවෙහි පැන් ෙඩයෙන් වමවස් කීෙ: 
(12) මාවග් චෙරී ෙූ ෙම් යෙනිවසක් මට අනර්ථ කරනු කැමතිෙ මික්ෂූන් 
ෙහන්වස්ට ආරාධනා වකවළ් නම් ඔහුට සැප ලැවේො”ෙි (13) කිො 
සකස් වකාට සිෙතින්ම ඒ නුෙණැත්තා දන් පිළිගැන්වීෙ. මික්ෂූහු දන් 
ෙලඳා නික්ම ගිෙහ. 

(14) වදවිවෙෝ ද ෙක්ෂවෙෝ ද ෙනවද්ෙතාවෙෝ ද මහා චූළීවග් 
කුඹුරැෙල තම තමන් අෙත් බීන ෙර්ග ෙැපුරෑහ. (15) උපාසකො දන් දී 
වතවම් ද අනුමෙ වකාට හෙස් ෙරැවේ කුඹුරැ බලන්ට වගාස් ඒො 
ෙපුරා තිවබනු දැක සතුටු සිතැත්වත් විෙ. (16) වමෙ වමවලාෙදී ලත් 
ඵලෙෙි. පරවලාෙදී ලබන සැපෙ වකබඳු විෙ ෙුතුද? නුෙණැති යෙනිසා 
වමවලාෙ පරවලාෙ වදවක්දීම සැප ලබෙි. (17) වද්ෙෙක්ෂෙන්වග් 
ආනුමාෙවෙන් ද ඔහුවග් පින් බලවෙන් ද ඒ කුඹුරැෙල වගාෙම් 
මනාවස් ෙැඩුණාහ. (18) වගාෙම් කපන කාලෙ පැයෙණි විට චූළී වතවම් 
කපන යෙනිසුන් හා කරත්ත රැවගන ගවමන් පිටත් විෙ. (19) ඒ චෙරී 
යෙනිසා එදා චූළී උපාසකවග් වගෙි දනට ෙඩින වස් මික්ෂූන් දහසකට 
ආරාධනා වකවළ්ෙ. (20) ඒ ආරාධනාෙ නිසා දහසක් මික්ෂූහු සිෙුරැ 
වපාරො පාතර  රැවගන ඔහුවග් වගට පැයෙණිෙහ. (21) උපාසකො ඒ 
කාරණෙ දැනවගන ෙහා අසුන් පනො මික්ෂූන් ෙැඩ හිඳුො තිබුණු 
වදෙකින් දන් පිළිවෙළ කරො දී හෙස් ෙරැවේ කරත්ත හා යෙනිසුන් 
රැවගන වගාෙම් කැපීමට ගිවේෙ. (23) වදවිවෙෝ ද නාග ෙක්ෂවෙෝ ද 
සිෙලු වදන එක්වී එහි වගාෙම් කපා පාගා ගැල්ෙල පටො ඒො 
පදොවගන අතරමඟට අෙුත් චූළී උපාසකො දැක වමවස් කීහ: (25) 
“මහාචූළිවෙනි, වම් ධානය ඔබ සඳහා වගවනමු. අපට වගෙ වපන්ෙෙ  
එහි තිවබන තාක් වකාටු වගෙල් පුරෙන්වනමු”ෙි. (26) උපාසකො 
වද්ෙතාෙන් සමග හැරී වගට ආවේෙ. වී අටු දහඅටක් ඔෙුන් විසින් 
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පුරෙන ලි. “වමෙින් වතෝ ද අනුමෙ කරෙ  කැමති තාක් දන් වදෙ  
වම්ො ඔබවග් ජීවිතාන්තෙ දක්ො ක්ෂෙ වනාෙන්නාහ”ෙි වදවිවෙෝ කීහ. 
(28) “මහා චූළිෙ, වම් සාන්දෘෂ්ටික ඵලෙ දැක පින් කිරීවමහ ි පර මාද 
වනාවෙන වලස අපි කිො සිටිමු”ෙි ද කීහ. (29) වමවස් ධර්ම පරීතිවෙන් 
ඔද ෙැඩුනහුට ක්ෂිණාශර ෙ රහත්හුද වදවිවෙෝ ද නාගවෙෝ ද ෙන සිෙලු 
වදන අනුකම්පා කරත්. 

වහවතම එතැන් සිට මහාදානපතිවෙක් වී වහළිෙ සිෙලු 
සිංඝොට තුන්ෙරක් තුන් සිෙුරැ දුන්වන්ෙ. චුල්ලී උපාසිකාෙවග් කථාෙ 
වමන් විස්තර කළ ෙුතුෙ. 

 

35. කුන්ත රන්කරුග ් කථාව 
 

(1) රැහුණු දනේවෙහි මනහාගාමන නම් වපවදසක් විෙ. ඒ කාලවේදී 
සද්ධාතිස්ස රන වමලක්ිෙ රානයෙ වකවළ්ෙ. (2) ඒ මාගම ආශර ෙ වකාට 
“වලෝකුරැ කුන්ත” නයෙන් පර කට රන්කරැවෙක් විෙ. (3) රනතුමා ඔහු 
වගන්ො වම් රන් තළා මට තලිෙක් සාදෙ”ෙි කිො ඔහුට රන් 
පර මාණෙක් දුණි. (4) රන්කරැො ෙහපතැෙි කිො එෙ බාරවගන ඒ රන් 
විකුණා මත්පැන් බී සිෙල්ල විනාශ වකවළ්ෙ. (5) එක් ිනක් රනතුමා 
“කඹුරා වෙත වගාස් ඒ තලිෙ වගවනේ” ෙෙි කිො යෙනිසුන් ෙැවීෙ. (6) 
ඔෙුන් දැක බිෙපත් කඹුරා බිරිඳ අමතා “මට ෙහා බත් සම්පාදනෙ කරෙ  
මම රන් වසාො වගවනන්ට ෙන්වනයෙ”ෙි කීෙ. (7) වහවතම කලින්ම 
නැගිට ඒ ආහාරෙ අවත් තබාවගන සූෙර්ණමියෙෙට ෙන අදහසින් 
බටහිර වදාරටුවෙන් නික්ම ගිවේෙ. (8) වේගවෙන් ෙන වහවතම මග 
අසළ ගසක් දැක ආහාර අනුමෙ කරනු කැමතිෙ ඒ ගස ෙටට වගාස් 
ොඩිවිෙ. (9) ෙනවෙහි නිවරෝධෙට සමෙැදී විසූ වතරනමක් එෙින් නැගිට 
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පිඬු සඳහා ගමට ඇතුල්වීමට ෙන්වන් ඔහු ඉිරිවෙහි නැෙතුවණ්ෙ. (10) 
වතරැන් දැක සතුටු වී වහවතවම් ඇඳිලි බැඳ ෙැඳ මහත් පැහැදීමක් 
ඇතිෙ වමවස් සිතී: (11) “සුෙණමමියෙෙට වගාස් රන් ලබාගැනීවම්දී 
වනාවෙක් අන්තරාවෙෝ පැයෙවණති: වම් මහවතරනම මා ඉිරිෙට 
පැයෙණ සිටිෙි. එබැවින් මා විසින් වම් ආහාරෙ වතරැන්ට පිළිගැන්වීම 
ෙටී” ෙෙි සිත පහදාවගන ඒ ආහාරෙ පිරිසිදු සිල් ඇති ඒ වතරනමට 
දුණි. (13) වතරනම මික්ෂාෙ පිළිවගන එතැනදීම ෙලඳා ඉතිරි අහර ඔහුට 
වදනු කැමතිෙ (14) “උපාසකෙ, වම් විලට බැස විල මැද තිවබන විශාල 
වනලුම් වකාළෙක් කඩා වගනෙුත් වම් ඉතිරි ආහාරෙ අනුමෙ කරෙ”ෙි 
කීෙ. (15) ඒ කීම ඇසූ රන්කරැො විලට බැස මැදට වගාස් වනලුම් 
වකාළෙක් දණ්වඩන් කඩා ගත්වත්ෙ. (16) එෙ කැඩූ වකවණහි පැහැ 
විහිදුෙන මනහර රන්තලිෙක් විෙ. (17) ඒ තලිෙ වගන වහවතම 
වතරැන් වෙතට ආවේෙ. වතරනම ඉතිරි අහර ඒ මානනවෙහි දමා 
“තවග් පිනින් හටගත් වම් තලිවෙන් පළමුෙ අනුමෙ වකාට වසෝදා එෙ 
බැඳවගන සිෙවගට ෙෙ”ෙි කීෙ. 

(19) වහවතම වගදර වගාස් අස්නක හිඳවගන සිදු ෙූ සිෙලු වදෙ 
බිරිඳට කීෙ. (20) ඕ වතාවමෝ තුටු පහටු වී “වම් තලිෙ රනුට වදෙ  එවිට 
දඬුෙයෙන් යෙිෙ හැකැ”ෙි හියෙොට කීෙ. (21) රන්කරැො එෙ ෙස්තර ෙක 
ඔතාවගන වගාස් රනුට ෙැඳ තලිෙ දැක්විෙ. (22) ිලිවසන ගින්න වමන් 
රැස් විහිදුෙන නාම්වබෝනද රන්ෙල පැහැති ඉතා ෙටිනා ඒ තලිෙ දැක 
රනතුමා (23) “වමෙ මා දුන් රන් වනාවේ: තටත් වමෙැනි රන් නැත  
වමෙ වකාතැනින් ලද්වද් දැෙි මම විස්මෙට පත්වීයෙ”ෙි රනතුමා කීෙ. (24) 
රනු විසින් එවස් විචාරන ලද වහවතම බිෙ සැක නැතිෙ සිදු ෙූ සිෙලු 
පර ෙෘත්තිෙ කීෙ. (25) “එෙ තට වමවලාෙ විපාක ෙශවෙන් ලැබුණකි. මම 
තට පැහැදුවනයෙ. ඇත් අස් රථෙන් ද ගමක් හා නනපදෙක්ද තෙත් 
ධනෙ ද තට වදයෙ”ෙි රන කීෙ. (26) වමවස් රනුන් වදන ධනෙ ද හියෙෙන් 
නැති නිධාන ද මුහුවදහි පාවෙන බඩු ද පින් කළහුවග් වගට 
පැයෙවණති. (27) ගුණෙතුන්ට දන් දීම වමවස් වනාසිතිෙ හැකි විපාක 
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වගන වදෙි. එෙ වමවලාෙ සැප වගන දී පරවලාෙදීත් විපාක වදෙි. (28) 
බුද්ිමත් නනො විසින් වමෙ අසා දැක තමන් වෙත පැයෙණි 
දක්ෂිණාර්හෙන්ට පරිතයාග කිරීම වෙවහකි. 

වහවතම එතැන් පටන් මහාදානපතිවෙක් විෙ. ඔහු විසින් මහා 
විහාරෙක් කරෙන ලි  එහි වදාවළාස් දහසක් මික්ෂූහු විසූහ. වහවතම ඒ 
සිෙලු මික්ෂූන්ට සිෙුපසවෙන් උපස්ථාන වකවළ්ෙ. වතෙරක් හැම 
සිංඝොට තුන් සිෙුරැ දුණි. ඒ වලෝකුරැ වකවළඹිොවග් පූර්ෙ කර්මෙ 
වමවස් දතෙුතු:- වහවතම වපර නාතිෙදී පැවිද්වදක් වී යෙදුල හමින්වන් 
පිට ෙැටී තිබුණු ෙැලි ඇතුළට දමා හැමද කසල ඉෙත දැම්වම්ෙ. ඒ 
කුශලවෙන් හියෙෙන් නැති ධනෙ ලබන්වනක් විෙ. 

 

36. ොගලයයගද්ව ගතරුන්ග ් කථාව 
 

(1) තාමර පර්ණි ද්වීපවෙහි කම්පුෙ නම් ගමක් විෙ. එෙ 
මාවලෙයවද්ෙ වතරැන් ශික්ෂා සඳහා හැසිවරන ගමකි. (2) ඒ වතරනම 
එක් ිනක් උදෑසනින් නැගිට පාතර  සිෙුරැ වගන පහත වහළාගත් ඇස් 
ඇතිෙ සිහිවෙන් ෙුක්තෙ වග පිළිවෙලින් ෙැඩිවේෙ. (3) එවස් ෙඩින 
වතරනම දුගී කුලෙක් වෙත පැයෙවණන විට එහි ෙැසි ිළිඳු අසරණ 
මැහැල්ලක් කැඳ කිණිස්සක් එතුමන්ට දුණි. බත් උළු ෙලින් හා පිටිෙලින් 
යෙශර  ෙූ ඒ කැඳ රැවගන වතරනම කැමති තැනකට ගිවේෙ. (5) පුෙඟු 
ිෙෙින තිස්ස වතරැන් විසින් එෙන ලද මික්ෂු වදනමක් වම් වතරැන් 
දැක පිණ්ඩපාතෙ රැවගන පැයෙණිොහ. (6) වද්ෙ වතරනම ඔෙුන් වගනා 
ආහාරෙ ගන්ට වනාකැමති විෙ. ඒ මැහැල්ලිෙට අනුකම්පා කරයෙන් ඒ 
කැඳ ටිකම ෙැළඳීෙ. (7) එෙ ෙලඳා අෙසන්හි ිෙැසින් බලා ඒ මැහැල්ල 
සැට කල්පෙක් මුළුල්වල් වමහි විපාක විඳින්නීෙ ෙි කීෙ. (8) වතරැන්වග් 
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කීම ඇසූ ඒ පිණ්ඩපාත වමෝනනෙ වගනා රහත් වතර වදනමවගන් එක් 
නමක් (9) දුර්මික්ෂ කාලවේදී දුෂ්කර වදෙක් කළ වම් උපාසිකාෙ 
සැත්තෑ කල්පෙක් සැප විඳින්නීෙෙි කීෙ. (10) වදවෙනි වතරනම 
“මහවතරණුවෙෝ ස්ෙල්පෙක් දුටුොහ  ඔබත් ස්ෙල්පෙක් දුටුොහ. 
මැහැල්ල අසූ කල්පෙක් සැප විඳින්නීෙ”ෙි කීෙ. (11) ඒ මික්ෂු වදනම 
නැෙත වර්ෙත මහවතරැන් වෙත වගාස් සැක දුරැ කරගැන්ම සඳහා ඒ 
කාරණෙ විචාළහ: (12) “මා මලෙයවද්ෙ වතරනම සැට කපක් දුටුවේෙ. 
මම සැත්තෑ කපක් දුටියෙ. ධම්මගුත්ත වතරනම අසූකපක් දුටුවේෙ. (13) 
හැමවදන ස්ෙකීෙ ශක්තිපර මාණවෙන් වමෙ දකිත්. ඔබ ෙහන්වස්ට 
වකවතක් වපන්දැෙි කිෙ මැනවි.” (14) වද්ෙ වතරනමත් වතපිත් අල්ප 
සිංඛයාෙක්ම දුටුොහ. මැහැල්ලිෙ අනූකපක් සැප විඳින්නීෙ ෙි වර්ෙත 
වතරණුවෙෝ කීහ. (15) වම් මික්ෂුවදනම සාගරෙට ඇතුල්ෙ එහි ෙසන 
මහත් සෘඬි ඇති නාග වතරුන් වෙත වගාස් වම් කාරණෙ විචාළහ. (16) 
නාග වතර නම ඔෙුන් වක්ලාසපේබත විහාරෙට ෙො එහි ෙසන 
එතුමාවග් ශිෂය ෙූ සාමවණ්ර නමවගන් විචාරන්ට සැලැස්වීෙ. (17) එහි 
ගිෙ ඒ වදනම සාමවණ්ර නමට ඒ සිෙල්ල කීහ. (18) හැමවදනවග්ම 
කීම් ඇසූ පිරිසිදු නුෙණැති දක්ෂ ෙූ සාමවණ්රනම වමාවහාතක් 
කල්පනාවකාට බලා (19) “වම් දානෙ අපරවමෙ ෙූ, කල්ප ෙශවෙන් ගණන් 
කළ වනාහැකි කාලෙක් විපාක වදන්නකි. ෙරද පිළිගත මැනෙැ”ෙි කීෙ. 
(20) ෙම් කිසිෙකු විසින් පිරිසිදු සිතින් අික ගුණ ඇත්තන් වකවරහි 
වදන ලද දානොවග් විපාකෙ පර මාණ කරන්ට වනාෙටී. 

37. දුටු ුෙුණු රජුග ් ෙරණය 
 

(1) දුට්ටඨ ගායෙණී අමෙ මහරන වතවම් අනුරාධපුරවෙහි සූවිසි 
ෙසක් රානයෙ කරවීෙ. (2) වමවස් රානයෙ කරෙන ඔහුට දරැණු 
වරෝගෙක් හටගත්වත්ෙ. එවිට සමීපවෙහි සිටිෙෙුන් අමතා වමවස් කීෙ  
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(3) මා මහා විහාරෙට වගන වගාස් එෙ මැද ෙම්පසින් වලෝහපරාසාදෙ ද 
දකුණුපසින් මහාසෑෙ ද වපවනන වස් වහාෙේ” (4) යෙරිසෙැටිෙ 
ඉිරිවෙහි වහාත් රනතුමා දකුණැලෙට හැරී උතුම් මහසෑෙ දකී. (5) 
ෙම්පසට හැරී මනහර පරාසාදෙ දකී. (5) ෙම්පසට හැරී මනහර පරාසාදෙ 
දකී. ඇවඳහි හිඳවගන ඉිරිවෙහි තිවබන, රහතන්ට ොසස්ථාන ෙූ 
යෙරිසෙැටිෙ දකී. (6) ඒ කාලවෙහි වථරපුත්තාභය වතරනම රැහුවණ් 
අනුරාධවිහාරවෙහි ෙසෙි. (7) දැෙැසින් වම් කාරණෙ දුටු එහියෙවෙෝ 
වපාවළාවෙහි ගිලී අෙුත් රනුවග් හිස පැත්වතන් මතුවී අස්නක 
හිඳගත්වත්ෙ. (8) එවස් හුන් වතරනම රනු අස්ෙසයෙන් වමවස් කීෙ: 
“මහරන, බිෙ වනාෙුෙ මැනවි  ඔබ විසින් වබාවහෝ පින් කරන ලි. (9) 
වම් මහසෑෙ චන්ද්ර ො වස් පිරිසිදුෙ, සක්වගඩිෙක් වමන් සුදුෙ, චන්ද්ර  
සූර්ෙෙන් වමන් වමන් බබළයෙන් වමහි තිවේ. (10) වම් පරාසාදෙ 
හිමෙවතහි චකලාශ පර්ෙතෙ වමන් ද නන්දන ෙනවෙහි චෙනෙන්ත 
පරාසාදෙ වමන් ද මහවමර  මුදුන වමන් ද බබළයෙන් පිහිටිවේෙ. (11) 
තරිවිදයා ෂඩමිඥාෙන් ද පඤ්්චාමිඥාෙන් ද ලැබූ රහතන්ට ොසස්ථාන ෙූ 
වම් යෙරිසෙැටි විහාරෙ ඔබ ඉිරිවෙහි වපවන්. (12) මික්ෂූන් ලක්ෂෙකට 
ද මික්ෂුණීන් අනූනෙදහසකට ද ඉතා ෙටිනා මෘදු ස්පර්ශ ඇති තුන් 
සිෙුරැ ඔබ විසින් වදන ලදහ. (13) ඔබ විසින් රැස්කරන ලද වමකී කුසල් 
ද වනාකී වබාවහෝ ෙූ කුසල් ද සතුටු සිතින් සිහි කළ මැනවි. 

(14) වතරැන්වග් කීම අසා රනවතවම් වමවස් කීෙ  “මා විසින් 
ෙම් දනක් වදන ලද නම් ඒ සිෙල්ල සිහිකරයෙ. (15) නමුත් රානයෙ ලැබූ 
පසු වමෙැනි වද් කිරීම අපහසු නැත. සිෙ නිවෙසින් පිටවී සැඟ වී 
සිටිෙදී ෙමක් වදන ලද නම් එෙ අපහසු දීමකි. (16) වපර කුමාර 
කාලවේදී පිො මට පරිමෙ කළ බැවින් මම වස්ෙකෙකු සමග කඳුරට 
ගිවෙයෙ. (17) එහි කාිංගුගම කිංගු පර්ෙතෙ සමීපවෙහි ගසක් මුල හුන් මා 
කිසිවෙක් හැඳින වනාගත්වත්ෙ. (18) මාවලෙය වද්ෙ වතර නමද 
ධම්මගුත්ත වතර නමද ධම්මින්න වතර නමද පූනය ෙූ ෙයග්ඝ 
වතරනම ද (19) ෙන සතරනම අනාගතෙ බලයෙන් මට අනුකම්පා වකාට 
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ඇවිත් මා ඉිරිවෙහි ෙැඩ සිටිොහ. ඒ අෙස්ථාවෙහි ිරාගිෙ ෙස්තර ෙක් 
ඇඳගත් එක් දුගී ස්තරිෙක් වකාිංගු ධානය පිවරේ ලබුකැටෙක් වගන 
ෙැපිරීම සඳහා වකතට ගිොෙ. (21) මම මාවග් සිිංහ ලකුණ ඇති 
කඩුක්කමක් වගන එෙ ගලකින් තළා ඒ ස්තරිෙට දුනියෙ. (22) ස්තරිෙ මට 
එක් නැළිෙක් පමණ වකාිංගු ධානය දුණි. මම ඒ වකාිංගු වකාටා බතක් 
සම්පාදනෙ වකවළයෙ. (23) එවිට මා හඳුනාගත් යෙනිස්සු සතර වදවනක් 
දීකිරි කලෙක් ද මස් ද මට පඬුරැ සඳහා වගනාහ. (24) මම ඒ සිෙල්ල 
එක්වකාට ෙර්ණගන්ධ රසවෙන් ෙුත් ආහාරෙක් සම්පාදනෙ වකාට (25) 
ඒ වතරසතරනමවග් පාතර  වගන පුරො සතුටු සිතැතිෙ නමස්කාර වකාට 
පිළිගැන්නුවෙයෙ. (26) මාවග් දානෙ රැගත් වද්ෙවතරනමත් ධම්මගුත්ත 
වතරනමත් අහස නැගී ගිෙහ. (27) ධම්මින්න-ෙයග්ඝ වතර වදනම 
ිවෙහි ගිවලන්නා වස් වපාවළාවෙහි ගිලී ගිෙහ. (28) වම් දානෙ මට අද 
දුන් එකක් වස් වපවන්  අන් සිෙලු දානෙන්ට ඉිරිවෙන් වපවන්. 

(29) තෙත් දානෙක් මට විවශ්ෂ දානෙක් වස් වපවන්. තිස්ස 
කුමරැ හා ෙුද්ධ වකාට කීපෙරක් පැරදී මටෙන් විසින් ලුහුබඳනා ලදුෙ 
(සිංඝො) මැෙූ පර්ෙතෙ වෙත පැයෙණ මම ෙනෙට පිවිසිවෙයෙ. තිස්ස 
කුමරා එතැනින් නැෙතුණි. (31) ෙන මැදට පැයෙණි මම සාපිපාසා 
වදකින් පීඩිත ෙූවෙම් ෙම්කිසි ආහාරෙක් වසේවෙයෙ. (33) මාවග් කීම 
ඇසූ තිස්ස ඇමති වතවම් “ස්ොමීනි, මා අවත් බත්මුලක් ඇත, ආහාර 
අනුමෙ කළ මැනැෙැ”ෙි කීෙ. (34) “වෙවහකි යෙතර ෙ, ඒ ආහාරෙ සතර 
වකාටසකට වබදා එෙින් එක් වකාටසක් මා වෙත වගවනෙ”ෙි මම 
කීවෙයෙ. (35) එවස් වගනාවිට එෙ අතට ගත් මම කඳුළු පිරැණු ඇස් 
ඇතිෙ හඬයෙන් වශෝකවෙන් රත්ෙූ හෘදෙ ඇතිෙ වමවස් සිතුවෙයෙ: “මම 
ෙම්කලක ෙැඩිවිෙට පැයෙණිවෙම් නම්, එතැන් සිට මහසඟනට වනාදී 
කෑ බෙක් වනාදනියෙ”. (37) මාවග් අදහස දැනගත් පුෙඟු ිෙෙින ෙැසි 
වතරනමක් අහසින් අෙුත් මා ඉිරිවෙහි සිටිවේෙ. (38) සතුටු ෙූ මම 
එතුමාට ෙැඳ වදවකාටසක් එක්වකාට සිෙතින් වදනු කැමති වීයෙ. (39) 
තිස්ස ඇමතිො ද එෙ දැක ඔහුවග් වකාටසත් එහි දැමී. අශ්ෙොත් හිස 
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වසලෙූ බැවින් උවග් වකාටසත් එහි බහාලීයෙ. (40) විචක්ෂණ ෙූ ඒ බුද්ධ 
පුතර  වතවම් ඒ මික්ෂාෙ රැවගන අහසට නැගී ආරාමෙට පැයෙණිවේෙ. 
(41) එතුමා ඒ ආහාරෙ වතවළස් දහස් මික්ෂූන්ට ෙැළඳ වීෙ. නැෙත 
පාතර ෙ පුරො මා වෙත එවීෙ. (42) අපි තිවදන ඒ ආහාරෙ අනුමෙ 
වකාට පාතර ෙ මනා වකාට වසෝදා හරො ෙැවීමු. (43) වමවස් මට කරදර 
ඇති කාලෙක සිටියෙන් සාපිපාසාවෙන් වපළී ජීවිතවෙහි 
බලාවපාවරාත්තු නැතිෙ වපර දන් දුනියෙ. 

(44) සමූහෙන්ට අගර  ෙූ ශීලාි වනාවෙක් ගුණෙන්වගන් වහබි 
වබ්ද්ධ සිංඝො වකවරහි පැහැදුණු සිතැතිෙ මම දානාි වනාවෙක් 
පින්කම් වකවළයෙ. මා රැස්කළ ඒ වශර්ෂ්ඨ පින් සිෙල්ල ඉක්මො මාවග් 
ආහාර වකාටස දුන් දානෙ ඉිරිවෙහි සිටිනු මට වපවන්. ඒ දානෙ 
සිහිකරයෙන් මම රමය ෙූ තුසිත පුරෙට ෙන්වනයෙ. ඒ වදේවලාෙ ෙසන 
අජිත වද්ෙපුතර ො අනාගතවෙහි බුදුෙන්වන්ෙ”. වමවස් කිො ඒ රන කෘමී 
සමූහොට ොසස්ථාන ෙූ වම් ශරීරෙ හැරදමා උතුම් රථෙකට නැග 
වදේවලාෙට ගිවේෙ.  

 

38. භාණඩ්ා ාරික තිස්ස ඇෙතිග ්  
කථාව 

 

(1) අතීත කාලවෙහි වහළිෙ රමය ෙූ අනුරාධපුරවෙහි ධනවෙන් 
ආඪ්ය ෙූ පෙුලක් විෙ. (2) ඒ පෙුවලහි මහත් බලැති පුතරවෙෝ 
සත්වදවනක් ද එක් දුෙක්දැෙි දරැවෙෝ අට වදවනක් ෙූහ. (3) 
දුක්මික්මොදී මෙ තුනක් හටගත් කල්හි ඒ පෙුවල් මෙුපිෙ වදවදනද 
යෙතරවෙෝ අඳුනන්වනෝ ද පරවලාෙ ගිෙහ. (4) වගෝපනෙ කළ සිතැති 
පරිෙශීලී ෙූ එක් වතර නමක් නිතර ඒ පෙුල වෙත අෙුත් දන් ෙැලඳී. (5) 
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ඒ කුලෙ ඒ වතරැන්ට වබාවහෝ කලක් සිංගර හ වකවළ්ෙ. කාලවිපත්තිෙ 
නිසා වරෝග-දුර්මික්ෂාි මෙ තුනක් හටගත් විට සැටවොදුන් ිගැති වම් 
සිිංහල ද්වීපෙ වබාවහෝ වස් පීඩිත විෙ. (7) රවට්ට යෙනිසුන් වෙත තිබුණු 
ධානය අෙසන් ෙූ විට ඔෙුහු ආහාර වසාෙයෙන් කඳුරටට ගිෙහ. (8) ෙට කී 
පෙුවල් දරැවෙෝ අටවදන ද සාගතවෙන් පීඩිත ෙූොහු වතරැන් වපරටු 
වකාටවගන මහෙනෙට පිවිසිෙහ. (9) එහි වගාස් ශාලාෙක් සාදා 
වතරැන්වග් ොසෙට දී තුමූ ගස්මුල්ෙල විසූහ. (10) ෙනවෙහි මුල් වගඩි 
ආිෙ වසාො වගනෙුත් පළමුවකාට වතරැන්ට දී පසුෙ ඔෙුහු අනුමෙ 
කළහ. 

(11) වමවස් ෙසන ඔෙුන්ට අෙුරැදු වදාළසක් ගතවිෙ. ඔෙුන්වග් 
ආහාරෙ අල වගඩි ආිෙක් විෙ. ිරාගිෙ ෙැරහැලි ඇඳවගන උන්හ. (12) 
ික්ෙූ නිෙවපාතු ද වලාම් ද ඇති, වකට්ටටු ෙූ සුදුමැලි ෙූ සිරැරැ ඇති 
ඔෙුහු වපර්තෙන් වමන් මොනකෙ වපනුණාහ. (14) එක්තරා යෙනිවසක් 
එහි වගාස් ඇවිිවන් වපර්තෙන් ෙැනි වමාෙුන් දැක බිෙපත්ෙ තමාවග් 
ෙස්තර ෙ ද බිම දමා ිේවේෙ. (15) ඔෙුහු ඒ ෙස්තර ෙ වගන “කඩමාලු 
හැඳගත් වනාෙැසුණු ශරීර ඇති ස්තරිෙ වනාවහාබවන්ෙ”ෙි කිො සිෙ 
වසාවහාෙුරිෙට දුන්හ. (16) ඇෙ එෙ හැඳවගන වගෙි සිටින විට 
වතරනම පිඬු පිණිස අෙුත් වගෙ ඉිරිවෙහි සිටිවේෙ. (17) වතරැන් දුටු 
ඒ තරැණිෙ නැෙත කඩමාලු හැඳවගන ඒ අලුත් ෙස්තර ෙ වතරැන්ට දුණි. 
(18) එෙ දී වසාවහාෙුරන්වග් තර්නනෙට බිවෙන් වගෙින් පිට වී වගාස් 
පඳුරැ අතවරහි සැඟවී සිටිොෙ. (19) වතරනම ඒ ෙස්තරවෙන් සිෙුරක් 
වකාට එෙ හැඳවගන වමවස් කල්පනා වකවළ්ෙ: (20) “ෙනෙ මැද 
ෙසන ිළිඳු උපන් වම් දැරිෙ අද වසාවහාෙුරන්ටත් වනාකිො දුෂ්කර 
වදෙක් කළාෙ. (21) පෘථග්නන ෙූ මා විසින් වම් ෙස්තර ෙ පරිවමෝග 
වනාකළ ෙුතුෙ. ආශර ෙක්ෂෙට වනාපැයෙණ මම වම් ආසනවෙන් 
වනානැගිටින්වනයෙ”ෙි, (22) වමවස් සිති ඒ වතරනම තමාවග් ශීලශුද්ිෙ 
බලා පිරිසිදු සිල් ඇති බෙ දැක බෙුන් ෙඩා රහත් විෙ. 
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(23) සක්වදේ රන වම් කාරණෙ දැක මවනාඥ ෙූ ිෙය ෙස්තර ෙක් 
පසුම්බිෙක දමා වගනෙුත් එෙ ඈ නිදන තැන හිස පැත්වත් තබා හැරී 
ගිවේෙ. (25) නැගණිෙ වනාදක්නා ඒ වසාවහාෙුවරෝ ඒ වම් අත ඇවිද 
පඳුරැ අතවර් සිටි ඇෙ වසාො ගත්හ. (26) එවිට ඔෙුහු “නැගණිවෙනි, 
කුමකට මෙ ෙූොද? සැඟෙුවන් කුමකට දැ”ෙි ඇසූහ. (27) ඈ නිදාගත් 
තැනින් නැගිට සිදුෙූ සිෙල්ල සිෙ වසාවහාෙුරන්ට විස්තර වලස කීෙ. 
(28) එෙසා සතුටු සිතැති ඒ සිෙලුවදන සාධුකාර දී ඒ පසුම්බිෙ දැක එෙ 
කුමක්දැෙි විමසා බැලූහ. එෙ ලිහා බැලූ ඔෙුන්ට ෙස්තර ෙක් දකින්ට ලැබී 
එෙ ඈ අතට දුන්හ. (30) එෙ ඈට ලැබුණු පසු ඒ ෙස්තර ෙ ක්ෂෙ 
වනාෙන්නක් ෙෙි ඕ දැනගති. (31) එවිට සතුටට පත් වසාවහාෙුවරෝ “එෙ 
කෙුරැන් වදනලද්දක් ද? වම් පසුම්බිෙ වකාවහන් ලැබුණා දැෙි ඇවගන් 
විමසූහ. (32) “වතරැන්ට ෙස්තර ෙ දී මම බිෙපත්ෙ නිදාගත්වතයෙ: දැන් මම 
වමෙ දකියෙ. මාවග් කමී පිළිගත මැනෙැ”ෙි ඕ කීෙ. (33) “වසාඳුර, 
ඒකාන්තවෙන්ම වමෙ වදවිෙන් විසින් වදන ලද්දකි. වමෙ තී දුන් 
දානවේ වමවලාෙ විපාකෙකි. (34) ඔෙුහු වතරැන්ට තුන් සිෙුරැ පිණිස 
එෙින් ෙස්තර  දී තුමූද ඒ කඩමාලු ඉෙත දමා ිෙය ෙස්තර  ඇඳ ගත්හ. (25) 
වමවස් ිෙය ෙස්තර  හැඳගත් ඒ අටවදන වතරැන් ඉිරිවකාට වගන 
නගරවෙහි ෙූ තමන්වග් වගෙ කරා ආහ. 

(36) වම් දුර්මික්ෂ කාලවේදී ම එක් මික්ෂුනමක් මුළු 
අනුරාධපුරවෙහි ඇවිද කිසි අහරක් වනාලද්වද්ෙ. (37) තිස්ස නැමැති 
තරැණවෙක් ඒ මික්ෂු නම දැක තමාවග් වගට දුෙවගාස් වසාවහාෙුරිෙ 
අමතා “ඉින් වම් වගෙි කැඳ බත් ආි ෙම් කිසිෙක් ඇත්නම් ෙහා 
වසාො වගවනෙ  මම කාලදානෙක් වදන්වනයෙ”ෙි කීෙ. (39) 
“වසාවහාෙුර, දහසක් ෙටිනා මැණිකක් යෙස අන්කිසි ආහාරෙක් වම් 
වගෙි නැතැ”ෙි තරැණිෙ කීෙ. (40) පින් කැමති ඒ තරැණො දහසක් 
ෙටිනා ඒ මැණික වගන වගෙින් වගෙට වගාස් ෙම්කිසි ආහාරෙක් 
ලබාවගනෙුත් එෙ ඒ මික්ෂුෙට පිළිගැන්වීෙ. (42) ඒ මික්ෂාෙ පිළිගත් 
ෙැඩූ ශර ද්ධාි ඉන්ද්රිෙෙන් ඇති ඒ මික්ෂුනම ඒ ආහාරෙ ෙලඳනට වපරම 
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උත්සාහ වකාට රහත්බෙට පත්විෙ. (43) ඒ කාරණෙ දුටු රනුවග් 
ඡතරවෙහි අිගෘහිත ෙූ වද්ෙතාො සතුටුෙ සාධුකර දුණි. (44) සද්ධාතිස්ස 
රන ඒ සාධුකාරෙ අසා “වද්ෙතාවෙනි, කෙවරකුට සතුටු ෙූවෙහිද? 
කෙවරකුට පර ශිංසා වකවරහිද”ෙි විචාවළ්ෙ. (45) “මහරන, වම් නුෙර 
තිස්ස නමැති තරැණවෙක් දහසක් ෙටිනා රත්නෙක් විකුණා 
මික්ෂුනමකට දානෙක් දුණි. (46) ඒ පිණ්ඩපාතෙ ලැබූ මික්ෂුනම 
සිංවේගෙට පත්ෙ රහත් ඵලෙට පැයෙණිවේෙ. (47) ඔහුවග් 
දානානුමාෙවෙන්ද වතරැන්වග් වීර්ෙවෙන්ද සතුටු ෙූ මම ඒ වදවදනට 
සාධුකාර දුනියෙ”ෙි වද්ෙතාො කීෙ. (48) එෙැසූ රනතුමා නුෙණැති 
යෙනිසකු අමතා “ඒ තිස්ස තරැණො වසාො මා වෙත වගවනෙ”ෙි නිෙම 
වකාට ෙැවීෙ. (48) ඒ යෙනිසා ෙහාවගාස් ඒ තරැණො වසාොවගන 
ආවේෙ. රනවතම ඔහු දැක: (50) තිස්ස, වතෝ කළ පිනැත්වතහි, මට ඒ 
පිවනන් වකාටසක් වදෙ. මාවග් මාණ්ඩාගාරික තනතුරද දරෙ”ෙි කීෙ. 
(52) ඔහුට සතුටු ෙූ මහරන ඇත්අස්රිෙ ආි වනාවෙක් වද් ද මහත් 
ධනෙක් ද දුණි. 

(53) වමවස් තනතුරැ ලැබූ තිස්ස ඇමතිො එක් දනක් නහනු 
කැමතිෙ නුෙරින් පිටත වගාස් නාන වතාටකට පැයෙණිවේෙ. (54) අර කී 
කැවල් විසූ වසාවහාෙුවරෝ සත්වදන වම් අෙස්ථාවේදී නැගණිෙ සමග 
නගරෙට ආහ. (55) එන්නාෙූ ඒ තරැණො දුටු තිස්ස ඇමතිවතවම් 
පිළිබඳ සිතැතිෙ ඇෙ තමාවග් බිරිඳ කරගනු කැමතිෙ (56) “සිෙල්ලන්ට 
පසුෙ ෙන සර්ොිංගසුන්දර ෙූ වම් තරැණිෙ අස්ොයෙක නම් මට වදේ” 
ෙෙි කීෙ. (57) වසාවහාෙුවරෝ ෙහපතැෙි කිො වහාබනා සිරැරැ ඇති ඒ 
තරැණිෙ මාණ්ඩාගාරික තිස්ස ඇමතිොට දුන්හ. 

(58) වමවලාෙදීම ලත් විපාක ඇති ඒ වදවදන තමන්වග් වගෙි 
ෙරින්ෙර වනාවෙක් පින්කම් කළහ. (59) ඒ වදවදන මහසෑෙට පූනා 
පිණිස ගැල් සැටක් බර ෙස්තර ෙලින් වකාඩි සාදා නැිංෙූහ. (60) වමවස් 
ඔෙුහු තරිවිධරත්නෙන් වනාවෙක් ආකාරවෙන් පුදා කුණුකෙ හැරදමා 
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ිෙය ශරීර ලබාගත්හ. (61) එබැවින් රත්නතර ෙ හැමවදන විසින්ම පිිෙ 
ෙුතුෙ. ෙවමක් එවස් පුදෙි නම් වහවතම තිස්ස ඇමතිො වමන් 
ෙන්වන්ෙ. 

 

39. තේ සුෙන ගතරුන්ග ් කථාව 
 

(1) සජ්නනෙන්ට ොසස්ථාන ෙූ උතුම් අනුරාධපුරවෙහි වලෝකුරැ 
ෙැවඩහි දක්ෂ ෙූ පර කට කම්කරැවෙක් විෙ. (2) අනය කම්කරැවෙක් එක් 
ිනක් වම් දක්ෂ වලෝකුරැොට තෑගි ෙශවෙන් ගිවතල් මානනෙක් ද 
ඇල්හාල් මුට්ටටිෙක් ද වගනාවේෙ. (3) ඒ වදක බාරගත් ඒ කම්කරැො 
ආසන ශාලාෙට වගාස් සාිංඝික වකාට ඒො පූනා වකවළ්ෙ. (4) ඒ 
මෙවෙන් චයුත ෙූ වහවතම ඒ ගවම් ධනෙත් පෙුලක ඉපද තරැණ බෙට 
පත්විෙ. (5) වහවතම තමාවග් හිසවකස් පැසීම දැක සිංවේගෙට පත්ෙ 
සස්වනහි පැවිිෙ වනාවබෝ කලකින් රහත්නමක් විෙ. ඉන්පසු 
පන්සිෙෙක් ශිෂය මික්ෂනූ් සමග ආරණයගත විෙ. (7) ශීල සම්පන්න ෙූ 
අල්වප්ච්ඡ ෙූ අෙොදවෙන් අනයෙන් හික්මෙන්වනක් ෙූ ඒ වතරනම 
තම්බසුමන ස්ථවිර ෙෙි වහළිෙ පර කට විෙ. (8) එක් මික්ෂාදානෙක 
විපාක ෙශවෙන් ෙනෙැසි වදවිවෙෝ සාරසිෙෙ පන්සිෙෙ බැගිනුත් ඒ 
වතරැන්ට උපස්ථාන සඳහා පැයෙවණති. 

(9) එක් ිනක් ඒ වතරනම ගමට පිඬු පිණිස ෙන්වන් මද පින් 
ඇති මන්දාෙුෂ්ක ෙූ වහෙත් ජීෙත්වීමට එක් ිනක් පමණක් ඉතිරිෙ ඇති 
වගාවිෙකු දුටුවේෙ. දැක ඔහුට අනුකම්පාවෙන් සඟල සිෙුර 
වපාරොවගන ඔහු ඉිරිවෙහි ෙැඩ සිටිවේෙ. (11) ඒ යෙනිසා වතරැන් දැක 
සතුටුෙ ඇවිත් ෙැඳ ෙස්තර  වනෝඩුෙක් වගනෙුත් ෙැඩහිඳීම සඳහා දැමීෙ. 
(12) වතරනම ඔහුට අනුකම්පා පිණිස ඒ ආසනවෙහි ෙැඩ හිඳවගන ඔහු 
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දුන් අඹකැඳ ෙැලඳීෙ. ඒ කැඳ ෙලඳන කල්හි ඒ යෙනිසා අත්තක් කඩා 
වගනෙුත් වතරැන්ට අේෙ ෙැලකීම සඳහා එෙ අල්ොවගන සිටිවේෙ. 
(13) වතරනම කැඳ ෙලඳා ගිෙ වනාවබෝ වේලාෙකින් සර්පෙකු විසින් 
දෂ්ට කරන ලද ඒ යෙනිසා යෙෙගිවේෙ. (14) එවස් යෙෙගිෙ ඒ යෙනිසා 
(දඹිෙ) සාතොහන රනකුලවෙහි ඉපද දර්ශනීෙ අඟපසගින් ෙුත් සිත්කලු 
කුමවරක් විෙ. 

(15) ඉපදීවමන් පසු පස්වෙනි ිනවෙහි ඔෙුහු මික්ෂුසිංඝොට 
ආරාධනා වකාට දන් දුන්හ. (16) තම්බසුමන වතරනම එෙ ිෙැසින් දැක 
අහසින් වගාස් ඒ සිංඝාරාමෙට පිවිස (17) සිංඝස්ථර වී මික්ෂූන් සමග 
ඒ රනවගට වගාස් දන් ෙලඳා අනුවමෝදනා වකාට අෙසන්හි වමවස් කීෙ: 
(18) “වම් වතවම් වපරනාතිවෙහි මට හිඳීමට ෙස්තර  ෙුග්මෙක ් දුණි  මට 
අඹ කැඳක්ද දුන්වන්ෙ”ෙි. (19) වමෙසා වනාසතුටු සිතැති රන “ස්ොමීනි, 
වම් මිංගල අෙස්ථාවෙහි කුමක්වහෙින් නනි්දා සහගත ෙචන 
කිෙන්නහුද”ෙි ඇසීෙ. (20) පරසිත් දන්නා වතරනම රනුවග් සිත 
වනාසතුටු ෙූ බෙ දැන වපරනාතිවේ විස්තර කිො දී ඔහුවග් සිත 
පැහැදවීෙ. (21) මහරන, ෙම් තැනක ස්ෙල්ප වදෙක් දී මහත්ඵල 
ලබන්වන් නම් ඒ සර්ෙඥශාසනවෙහි පහිනු මැනවි (22) පහන් සිතැති 
රන ඒ ධර්මවද්ශනාෙ අසා එතැනම හිඳවගන පර ථම ඵලෙ ලැබීෙ. (23) 
සාතොහන රන තමාවග් පූර්ෙකර්මෙ ද වතරැන්වගන් අසා දැනවගන 
ෙැඩි ෙැඩිවෙන් දානපතිවෙක් විෙ. (24) රනුට වමවස් දන්ො දහම් වදසා 
ධර්මපරීතිෙ පරිෙ වකාට ඇති වතරනම අහසින් හැරී ආවේෙ. (25) 
සාතොහන කුලවෙහි රනෙරැ සතිස්වදවනක් ෙූහ, එෙින් අටවදවනක් 
පෘථග්නනවෙෝ ෙූහ. වසසු සිෙල්වලෝ මාර්ගඵල ලැබුවෙෝෙ. 
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40. දු ී ග ාවියාග ් කථාව 
 

(1) අනුරාධපුර නමැති උතුම් නගරවෙහි වපර සද්ධාතිස්ස 
නමැති රවනක් විෙ. (2) රත්නතරවෙහි පර සන්න ෙූ, බුදුසස්වනහි ශර ද්ධාෙත් 
ෙූ, ධර්මවෙන් රානයෙ කරෙන්නා ෙූ ඒ රන සත්පුරැෂවෙකැෙි සම්මත 
විෙ. (3) ඒ රනුවග් නගරවෙහි එක් දුගී වගාවිවෙක් තමාවග් එකම 
දුෙණිෙ සමග ගවඩාල් සෑදීවමන් ජීෙත්වෙෙි. (4) වමවස් ජීෙත්වෙන 
වහවතම දුර්මික්ෂ කාලවේදී ජීෙත් විෙ වනාහැකිෙ තමාවග් දුෙණිෙ 
උකසට තබා කහෙණු අටක් ගත්වත්ෙ. (5) එවස් කහෙණු අට ලබාවගන 
විසිකිරිෙක් පමණ ෙූ මියෙ මාගෙක් වගන ගවඩාල් සාදන්වන් කහෙණු 
අටක් ඉතිරි කරගැනීමට අෙුරැදු සතක් ගතවිෙ. (6) වමවස් දුකවස් 
සපොගත් කහෙණු අට රැවගන ගැල් සමූහෙක් සමග පෙින් ෙන්වන් 
වපර තමා හඳුනන මික්ෂුනමක් දුටුවේෙ. (8) ඔහු දුටු උපාසකො ඕහට 
දන්වදනු කැමතිෙ ආහාරෙක් වසාෙන්වන් එක් යෙනිසකු ළඟතිවබන 
එක්ෙරකට සෑවහන ආහාරෙක් දුටුවේෙ. (9) එවිට ඒ යෙනිසා ඒ වගාවිො 
වෙත වගාස් “මට වම් ආහාරෙ වදෙ, මම කහෙණුෙක් වදන්වනයෙ”ෙි 
කීෙ. (10) ආහාරෙ අෙිති යෙනිසා එක් කහෙණුෙකට එෙ වදන්ට 
වනාකැමති ෙූ බැවින් පිළිවෙළින් ගණන ෙැඩිවකාට තමා ළඟ තිබුණු 
කහෙණු අටම දී ඒ ආහාරෙ ගත්වත්ෙ. (11) වහවතම ඒ ආහාරෙ ඒ 
මික්ෂුනමට පිළිගන්ො තමා පිළිබඳ පර ෙෘත්ති සිෙල්ල ද ඔහුට කීෙ. (12) 
දාන දුන් වහවතම කඳුළු පිරැණු ඇස් ඇතිෙ හඬයෙන් වපාරො තිබුණු 
ෙස්තර ෙ ද ඒ මික්ෂුෙට පුදා කැමති තැනකට ගිවේෙ. (13) ඒ ආහාරෙ 
පාතරවෙහි තබාගත් ඒ මික්ෂුනම සිංවේගෙට පත්ෙ වමවස් සිතී: (14) වම් 
වතවම් කහෙණු අටක් දී වම් ආහාරෙ ගත්වත්ෙ. අලුත් ෙස්තර ෙක්ද මට 
පිදී. (15) තෙද ඒ වතවම් දුෙ මුදොගැනීමත් අත්හැර වම් පරිතයාගෙ 
වකවළ්ෙ. වම් යෙනිසා දානසූරවෙකි: වතෝ වෙෝග සූරවෙක් වෙෙ. (16) 
ඉින් වීතරාගෙන් විසින් අනුමෙ කළෙුතු දානෙක් සරාගී ෙූ තා විසින් 
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අනුමෙ කරනු ලැවේ නම් වතෝ සබර ම්සරැන් විසින් ගැරහිෙ ෙුතු බෙට 
පත්ෙන්වනහි. (17) තට වමහිම මරණෙ වහෝ සිදුවේෙ  නැතවහාත් රහත් 
බෙ වහෝ ලැවේො. බුද්ධ පුතරවෙක් වී වම් ආහාරෙ අනුමෙ කරෙ”ෙි. (18) 
වමවස් තමාට අෙොද වකාට පිරිසිදු සිල් ඇති නිර්මෙ ෙූ වහවතවම් 
විදසුන් ෙඩා රහත් විෙ. (19) එවස් රහත්බෙට පැයෙණ සිෙලු බන්ධනෙන් 
සිඳ දමා ෂඩමිඥාලාමිවෙක්ෙ ඒ වතරනම සිිංහනාදෙක් පැෙැත්වීෙ. (20) 
මුල් වකළෙර නැති සසවරහි ඇවිින පෘථග්නන වතවම් වබාවහෝ දුක් 
අනුමෙ කරෙි. ඒ දුක මා විසින් අෙසන් කරන ලි. (21) නරකවෙහි 
කැපීම් වකටීම් ආි දුක්ද, ෙනවෙහි අනිකා අල්ො කෑවම් මෙද, යෙනිසුන් 
අතවරහි ධනෙ වසවීම ද, වදේවලාවෙහි වෙන්ෙොවම් දුක ද ෙන වම් 
සිෙලු දුක් මා විසින් ඉක්මෙන ලි. එෙට වහ්තුෙූවේ උපාසකො දුන් 
ආහාරෙෙි. (23) ෙම් උපාසකවෙක් ඒ දානෙ දුන්වන් නම් ඒ දානවේ 
ආනුමාෙවෙන් අකම්පයතත්ෙෙට පත්වීයෙ. (24) වමවස් වහවතම 
ආර්ෙවෙක් වී ඒ ආහාරෙ ෙලඳා අනුරාධපුරෙට වගාස් මරණාසන්න 
කාලවෙහි වමවස් අිෂ්ඨාන වකවළ්ෙ: (26) ෙවමක් කහෙණු අටක් දී 
මට ආහාරෙක් දුන්වන් ද ඒ යෙනිසා ඇවිත් අත ගැසූවිට පමණක් මාවග් 
ශරීරෙ වසලවේො, අන් කිසිෙකු විසින් වසලවිෙ වනාහැකි වේො”ෙි. 

(27) වතරැන්වග් පිරිනිවීම අසා යෙනිස්සු එහි රැස්ෙූහ. සද්ධාතිස්ස 
රනතුමා ද අන්තඃපුර ස්තරීන් සමග එහි ආවේෙ. (28) රනු සහිත පිරිස ඒ 
මෘතවද්හෙ ස්ෙල්පෙකුත් වසාලෙන්ට අසමර්ථ විෙ. (29) පසුෙ ඒ යෙනිසා 
අෙුත් මෘතවද්හෙ හැඳිනවගන පහන් සිතැතිෙ (30) “ඉින් මාවග් 
ආහාරෙ ෙලඳා වම් වතරනම රහත් වී නම් විමතිෙ දුරැ කිරීම සඳහා 
මෘතවද්හෙ අහසට නැවග්ො”ෙි කීෙ. (31) වම් ොකයෙ කිො අතින් 
වද්හෙ ස්පර්ශ කළ වකවණහි එෙ අහසට නැගුණි. (32) ඒ පරාතිහාර්ෙෙ 
දැක රනතුමා ඔහුවගන් වතාරතුරැ විචාවළ්ෙ. වහවතම සිෙල්ල විස්තර 
වකාට කීෙ. (33) ඔහුවග් කීම අසා සතුටු ෙූ රනතුමා “සිංඝොට දුන් 
දානෙ ඉතා වෙවහකි. මට එෙින් පින් වකාටසක් වදෙ”ෙි කීෙ. (34) 
“මහරන, ඔබටත් අන් හැම සත්ත්ෙෙන්ටත් පින් වකාටස් වදයෙ. අික 
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ගුණ ඇත්තන් වකවරහි දුන් දානෙ වමවස් මහත් ඵල ලබාවදන්වන්ෙ”ෙි 
උපාසකො කීෙ. (35) රනතුමා ඔහුට එක් නනපදෙක් ද ඔටුන්නක් සහිත 
ආමරණ ද ස්තරීන් ද දාසිදාසෙන් ද රථොහන ද දුන්වන්ෙ. (36) රනු සහිත 
පිරිස ඒ මෘතවද්හෙ දො ස්තිපෙක් ද වකාට පුදා විසිර ගිෙහ. (37) 
වමවස් දක්ෂිණාර්හෙන් වකවරහි වදන දානෙට බුදු රන පසසෙි. 

 

41. සුෙනා  ාලිකාවග ් කථාව 
 

(1) තාමර පර්ණි ිෙෙින ෙනාහි තුන්සිෙෙක් වොදුන් ිගැත්වත්ෙ, 
හැම පැත්වතන් සාගර නලවෙන් ෙටවිෙ. සඳමඬවල් හැඩහුරැකම් 
ඇතිවිෙ. (2) ඒ ද්වීපවෙහි ෙූ අනුරාධපුර නමැති නගරෙ ශකර  
වද්වේන්ද්ර ාවග් පුරෙ වමන් බබළෙි. (3) ඒ නගරවෙහි තිස්ස නම් 
උපාසකවෙක් ඔහුවග් දූ ෙූ සුමනා නම් බාලිකාෙක් සමග වෙවස්. (4) ඕ 
වතාවමෝ එක් ිනක් පිො සමග දබරවකාට වකෝපවෙන් ෙුතුෙ වගෙින් 
පිටවී කඩවරාද නම් තැනට පැයෙණ (5) ෙනෙට ෙැද සත්ිනක් 
ආහාරපාන නැතිෙ සාපිපාසාවෙන් මැඩී ගසක් මුල හුණි. (6) පිො පසුෙ 
වගාස් ෙනවෙහි ඇෙ වසාො වනාදැක වශෝකවෙන් මඩනාලදුෙ හැරී 
ගිවේෙ. (7) අන්කිසි යෙනිවසක් බත්මුලක් අවත් ඇතිෙ ගමනක් ෙන්වන් 
එහි හුන් ඇෙ දැක (8) කරැණාමරිත ෙූවේ ධීතෘවසවනහෙ උපදොවගන 
වමවස් කීෙ: (9) “දුෙ, වම් ආහාරෙ ඔබට වදයෙ. එෙ කැමති වස් අනුමෙ 
වකාට ශරීර ශක්තිෙ ලබාවගන කැමති තැනකට ෙෙ”ෙි. (10) ක්ලාන්ත 
ෙූ මාවග් ශරීරෙ දුර්ෙලෙ, මට ආහාර රැචි වනාවේ  එබැවින් වමෙ 
වගනෙනු මැනවි  ඔබට මාර්වගෝපකරණ ෙන්වන්ෙ”ෙි දැරිෙ කීෙ. (11) 
“මා විසින් එෙ පරිතයාග කරන ලි, ඔබට කැමති වදෙක් කරනු මැනවි. 
මම ෙැඩිදුරක් නැති ගමකට ෙයෙ”ෙි යෙනිසා කීෙ. 
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(12) ඉක්බිති ජීවිතවෙහි අවප්ක්ෂා නැතිෙ ගස් වසෙවනහි වහාත් 
ඕවතාවමෝ වමවස් සිතී, (13) වම් ෙනවෙහි ොමත් අපහසුෙ, දැන් පිනක් 
කරන්ට කාලෙ පැයෙණිවේෙ. මම පිනක් වකාට මරණෙට 
පැයෙවණන්වනයෙ”ෙි. (14) ඕ වපාවළාවේ අත ගසා ෙන්තම් නැගිට අත් 
පා පිසදමා අත්පුඩි ගසා වමවස් කීෙ: (15) ඉින් මහත් සෘඬි ඇති බුද්ධ 
පුතරවෙෝ මට අනුකම්පා වකවරත් නම් ඒ මහාවීරවෙෝ වමහි පැයෙණ මා 
අපාවෙන් මුදත්ොෙි. (16) ිෙකණින් ඒ කීම ඇසූ පුෙඟු ිෙෙිවන් එක් 
රහත්නමක් අහසින් ඇවිත් ඇෙ ඉිරිවෙහි සිටිවේෙ. (17) පහන් සිතැති 
සුමනා වතාවමෝ අතිමහත් පරීතිෙට පත්ෙ ෙැඳ ඒ බත ඒ වතරනමට පිදී. 
(18) නැෙත ඉෙතට වගාස් වකාළ අතු ඇඳවගන තමා ඇඳ සිටි ෙස්තර ෙ 
අතට වගන වතරැන් වෙත අෙුත් (19) “ස්ොමීනි, වම් මාවග් අන්තිම 
දානෙ සම්පූර්ණ එකක් වේො: නෑෙන් නැති දුගී ෙූ මාවග් වම් ෙස්තර ෙ 
පිළිගත මැනෙැ”ෙි කීෙ. (20) රහත් වතරනම එෙ ද පිළිවගන 
හිංසරානෙකු වමන් අහසට නැගී ආර්ෙෙන්වග් ොසස්ථානෙට 
පැයෙණිවේෙ. (21) සා පිපාසාවෙන් වපළුණු ඈ වමාවහාතක් ොඩිවී සිට 
දුක ඉෙසිෙ වනාහැකිෙ මුර්ඡා වී බිම ෙැටුණි. (22) වහළිෙ ෙම් පමණක් 
වද්ෙතාවෙෝ වෙත්නම් ඒ සිෙලු වදන ඒ දානෙට පසසයෙන් සාධුකාර 
දුන්හ: (23) “අවහෝ ඉතා ෙටිනා දානෙකි, දක්ෂිණාර්හෙන් වකවරහි 
ආහාරෙද සළුෙ ද දී ජීවිතෙ පරිතයාග කරන ලදැ”ෙි, (24) ඉක්බිති ඒ 
ශේදෙ ඇසූ සක්වදේ රන ඇෙට සාත්තුසප්පාෙම් පිණිස විශ්ෙකර්මො 
ෙැවී, (25) වදේරනු විසින් එෙන ලද වහවතවම් වලෝම කිපෙන්හි 
ිේවෙෝනස් බහා ඇෙ සුෙපත් වකවළ්ෙ. (26) විශ්ෙ කර්ම වතවම් සුෙපත් 
ෙූ ඇෙ වදෙඟනක් වමන් සරසා ඒ කාරණෙ පර කාශ කරයෙන් අහසින් 
නුෙරට ගිවේෙ. (27) ඒ ශේදෙ අසා ද්විපාිපති ෙූ රන ඇෙ තමාවග් 
මාර්ො තනතුවරහි තැබීම සඳහා වගන ඒමට රථෙක් ෙැවීෙ. (28) ඈ 
එහි ජීෙත්ෙ සිටිතාක් රනු සමඟ සම්පත් අනුමෙ වකාට වනාවෙක් පින් 
රැස්කරවගන පිිෙ ෙුත්තන් පුදා ආෙුෂෙ වගවීගිෙ කල්හි මික්ෂූන්ට 
වමවස් කීෙ: (30) චාතුර්මහාරාජික-තාෙ-තිිංසාි වදේවලෝෙලින් ආ රථ 
වමහි තිවබත්. ස්ොයෙෙරැනි, වකාතැන්හි ඉපදීම ෙහපත්ද? වලෝක 
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හිචතෂීන්ට කෙර තැනක් ොසස්ථානවීද? වකාතැනක උගත් වදවිවෙෝ 
නිතර ධර්මශර ෙණෙ හා වඝෝෂණෙ කරත්ද? (32) “තුසිතපුරෙ 
පුරැවෂෝත්තමෙන්වග් ොසස්ථානෙකි. එහි හැමකල්හි ධර්ම ශර ෙණෙ 
පෙතී. ඒ තුසිත වදේවලාවෙහි ඇලීම කරෙ.” (33) ඒ වද්වීවතාවමෝ 
එක්කළ වද අත් නැමති පිෙුම හිසමත තබාවගන බුද්ධපුතර ෙන්වග් කීම 
අසා තුසිත පුරවෙහි ඉපදීමට කැමති විෙ. (34) අපරවම්ෙ ගුණෙන්ට 
ොසස්ථාන ෙූ මනා වකවතහි දක්ෂ නනවෙෝ පින් නැමැති බීන ෙපුරති. 
ඔෙුහු වබාවහෝ කලක් වදේ යෙනිස් සැප අනුමෙ වකාට පසුෙ නිෙන් 
සැපද ලබත්. (36) බුද්ධානුශාසනෙ පිළිපින්නා ෙූ අපරවම්ෙ ගුණ ඇති 
ෙම් වකවනක් වෙත් නම් ඔෙුහු වබාවහෝ මෙ ඇති සිංසාර සාගරවෙන් 
එවතරෙ අමෘතෙ නමැති මී පැණි අනුමෙ කරත්. 

 

42. වස්තරගයන් අඩක් දුන් ස්තරියග ්  
කථාව 

 

(1) සිිංහල ධනවෙන් උපලක්ෂිත ෙූ ශ්රීමත් සිිංහල ද්වීපවෙහි 
සිිංහනාද ඇති බුදු රනුන්වග් ධර්මෙ පිළිපින මික්ෂුනමක් විෙ. (2) 
සිිංහෙකු වමන් නිර්මීතෙ තැතිගැනීම් නැතිෙ සිංකානැතිෙ තුන්ෙම් 
රැවෙහි මාෙනා කළ වහවතම පිඬු පිණිස ගිවේෙ. (3) එවස් ෙන 
මික්ෂුනම දුටු වසාවරක් උන්ෙහන්වස්වග් පාතර  සිෙුරැ ආි සිෙල්ල 
පැහැරවගන ගිවේෙ. (4) වහවතම වකාළ අතු ඇඳවගන සන්හුන් වලස 
ගමන් වකවළ්ෙ. කිසිවෙක් ඔහු හැඳින වනාගත්වත්ෙ. (5) එක් ස්තරිෙක් 
ිෙට බැස නාන්නී ෙස්තර  රහිතෙ වකාළ  ඇඳවගන ෙන ඔහු දැක වමවස් 
කීෙ: (6) “ස්ොමීනි, ඔෙ වගාඩ තිවබන ෙස්තර ෙ වදකට ඉරා මාගෙක් 
ගත මැනවි  ඉතිරි වකාටස මට ෙන්වන්ෙ. (7) ඒ වකාටස හැඳවගන 
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තැති ගැනීම් නැතිෙ සැපවස් ෙැඩිෙ මැනෙැ”ෙි. (8) ඒ කීම ඇසූ 
මික්ෂුනම ඒ ෙස්තර ෙ මැින් ඉරා වකාටසක් හැඳවගන කැමති තැනකට 
ගිවේෙ. (9) ඒ ස්තරිෙ ජීවිතාන්තෙ දක්ො සිට එෙින් චයුතෙ 
තේතිසාවෙහි උපණි. 

(10) සිත් පහදෙන අඟපසගින් ෙුත්, මනා රෑ ඇති, මහත් පර මා 
ඇති ඈ උපන්වන් වදේවිමන් තුනක් මැදෙ. (11) අෙට වදේවිමන් තුවන් 
විසූ වද්ෙපුතරවෙෝ තිවදන එහි අෙුත් ඇෙ ලබාගැනීම සඳහා කලහ 
කළහ. (12) ඒ කාරණෙ දැනගත් වදේරන එහි වගාස් කරැණු විචාවළ්ෙ. 
ඒ වදවිෙරැ තිවදන වමවස් කීහ: (13) “අපවග් විමන් මැද වම් වදෙඟන 
පහළ විෙ. ඇෙ සඳහා අපි කලහ කරම්හ”ෙි. (14) ඉිත් වදෙඟන උවදසා 
වම් කලහෙ පෙතී නම්, ෙවමක් ඇෙට ෙැඩි ආලෙ වකවර් නම් ඔහුට ඈ 
අෙිති වේොෙි වදේරන කීෙ. (15) ඉන් එක් වද්ෙපුතරවෙක් ෙම් වස් 
ිලිවසන ගින්වන් ඇතුළතක් වහෝ පිටතක් නැත්වත්ද, එවමන් මම 
සිතින් ඈට ඇලී සිටියෙෙි කීෙ. (16) වදවෙනි වදවිෙ “ෙම්වස් මැටි හා 
නලෙ යෙශර  ෙූ විට අතරක් වනාවපවන් ද එවමන් මම ඇෙට ඇලී සිටියෙ 
ෙි කීෙ. (17) වතවෙනිො “ෙම්වස් කිරි හා නලෙ යෙශර  ෙූ විට එහි 
වෙනසක් වනාවපවන් ද එවමන් මම ඇෙ වකවරහි ඇලී සිටිෙි”ෙි කීෙ. 
(18) ශකර වද්වේන්ද්ර ො “ෙම්වස් වනළුම්පවතහි ිෙබින්දුෙ වනාසිටී ද 
එවමන් වම් තිවදන වකවරහිම මාවග් වපර්මෙ අිකෙ”ෙි කීෙ.*15 (19) ඕ 
වතාවමෝ සතුටු සිතැතිෙ ඇඳිලි බැඳවගන වදේරන කරා අෙුත් ඔහු 
පසුපස්වස් වගාස් ඔහුවග් මාර්ො බෙට පත්ෙූොෙ. (20) අර්ධ ෙස්තර ෙක් 
දුන් ඕ වතාවමෝ ිෙය සම්පත් විඳ පසුෙ නිෙන ද ලබන්නීෙ. 

(21) අපරවම්ෙ ගුණ ඇති බුදුරදුන් වකවරහිද ද, වකවලස් මඩ 
දුරැකළ සිංඝ නමැති වකවතහි ද දුන් අල්ප වදෙක් මහත් ඵල 

                                                                 
15 වම් උපමාවේ ගැලපීමක් නැත. වපළ තෙම ශුද්ධ වනාෙූො විෙ හැක. 
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උපදෙන්වන්ෙෙි දැන එහි දන් ිෙ ෙුතුෙ. (22) ෙස්තරවෙන් අඩක් දුන් ඒ 
ස්තරිෙ වබාවහෝ කලක් මහත් වදේයෙනිස් සම්පත් අනුමෙ වකාට 
අනන්තවේදී මෙතර ෙ නමැති සැඩපහරින් එවතරෙ ආර්ෙසම්පත්තිෙ ද 
ලබන්නීෙ. 

 

43. කාවන්තිස්ස රජුග ් කථාව 
 

(1) වහළිෙ මලෙ වද්ශෙ (=කඳුරට) වබාවහෝ ගෙෙන්වගන් ද 
වබාවහෝ චණ්ඩ මෘගෙන්වගන් ද ෙුක්තෙ. වබාවහෝ පිශාචවෙෝ ද එහි 
විසූහ. (2) ඒ කඳුරවටහි අඹුසැයෙ ෙුෙලක් මුෙමස් හා වගඩි ෙර්ග අනුමෙ 
කරයෙන් සිංඝදාන ද පෙත්ෙයෙන් විසී. (3) එහි ඇවිින ඔෙුහු එක් ිනක් 
මලෙමහාවද්ෙ වතරැන් දැක සතුටට පත්ෙූහ. (4) ඔෙුහු වතරැන් වෙත 
එළඹ ෙැඳ පර දක්ෂිණා වකාට එක් පවසක උන්හ. (5) වද්ෙමහවතර 
ඔෙුන්ට දහම් වදසා පන්සිල් දී පිටත් වකවළ්ෙ. (6) විසි අෙුරැද්දක් 
මුළුල්වල් පඤ්්ච ශීලෙ රැකි ඔෙුහු යෙෙවගාස් ඒ සිල් රැකි බලවෙන් 
ආඪ්ය ෙූ සමෘද්ි ෙූ රන පෙුල් වදකක උපන්හ. (8) උපාසිකාෙ 
කැළණිතිස්ස රනුවග් දූ කුමරිෙෙ උපණි. ස්ොයෙ පුරැෂො තෙත් 
රනපෙුලක ඉපද කාකෙණ්ණතිස්ස ෙෙි පර කට විෙ. කුමරිෙ 
විහාරමහාවද්වී නමැති විෙ. (9) රනකුල වදවකහි උපන් වපරොසනා 
ඇති, පින්ෙත් මවහ්සාකය ෙූ ඒ වදවදන එකට ෙැඩුණාහ. (10) 
රනකුලවේ සම්පතින් ෙැවඩයෙන් තරැණවිෙට පත් ඒ වදවදන 
අවනයානය සම්බන්ධෙට (=විොහෙට) පමුණුෙන ලදහ. (11) එවස් වකාට 
වෙෝගය කාලවේ දී රානයෙ පෙරා වදන ලි. ඒ වදවදන වබාවහෝ පින් 
වකාට වදේවලාෙට ගිෙහ. (12) පන්සිල් රැක රානය සමාපත්තිෙ ද රානය 
සමාපත්තිෙ නිසා ස්ෙර්ගසම්පත් ද ලැබූහ. (13) ඔෙුහු ආෙුෂ ඇතිතාක් 
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ිෙයසම්පත් විඳ අෙසන්හි ධර්ම පරීති ඇත්තන්ට පරිෙ ෙූ නිෙන්සැප 
ලබන්නාහ. 

(වමතැන් සිට හැම වපාවත්ම අඩුෙක් වපවන්. කාෙන්තිස්ස 
කුමරාත් විහාරවද්විෙත් කුඩාකල සිට එකට ෙැඩුණාහ ෙන්න වමහි 
විවශ්ෂෙකි.)  

 

44. හා ෙස් පිළි ඳ කථාව 
 

(1) පිරිසිදු මහලී රවටහි එක් ස්තරිෙක් හා මස් ඉතා විශිෂ්ට වලස 
උො පිළිවෙළ කරෙි. (2) ඈ මනාවස් ඉෙූ හා මස් (නරක් වනාවී) 
අෙුරැද්දක් කල් පෙතී. ෙන්තමට ඉෙු මස් හමසක් නරක් වනාවී පෙතී. 
(4) එක් ිනක් ඈට වබාවහෝ හා මස් ලැබුණි  ඇවග් පුතර ො දුර 
පලාතකට වගාස් සිටි බැවින් ඕ ඒ මස් උො තැබීෙ. (5) වද්ෙතාවෙෝ 
යෙනිස් වෙසින් එහි අෙුත් ඒ මස් සිෙල්ල කත්ෙලින් වගන වගාස් සාලි 
කුමරැට පිරිනැමූහ.*16 (6) ඔෙුහු ඒ මස් එහි තබා කුමරැවග් 
ආෙුත්තකොට ඒො වපන්ො ඉෙත්ෙ ගිෙහ. (7) ඒ මස් එහි තැබූ 
වකවණහි මුළු නුෙර ඒ සුෙඳ පැතිර ගිවේෙ. සාලි කුමරා වද්ෙතාෙන් ඒ 
මස් වගනා බෙ දැනගත්වත්ෙ. (8) තමාවග් පින් බලෙ දැක සතුවටන් 
පිණාගිෙ කුමාරවතවම් පින ද පුණය විපාකෙද වමවස් කීෙ:  

                                                                 
16 වමතැන සම්බන්ධෙක් වනාවපවන්. වගෙි උො තැබූ මස් සාලි කුමරැට වගන ගිවේ කුමක් 
වහෙින්දැෙි පර කට වනාවේ.  
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(9) වද්ෙ-නාග-ෙක්ෂ ෙන ෙම් වකවනක් අික පූනාෙ 
කැමතිවෙත් නම් නිරැත්තර පින් වකවතහි නිතර පින් කළ ෙුතුෙ. (10) 
ෙම් වකවනක් සතුටු සිතැතිෙ පින් වකවරත් නම් ඔෙුහු ිෙයමෙ ෙූද 
මනුෂයමෙ ෙූද සැප අනුමෙ වකවරත්. (11) ඒ කුමරවතවම් වපර 
මෙවේදී මහ දන් දුන්වන්ෙ: ඒ පිවන් විපාකවෙන් අද වදවිවෙෝ ද 
යෙනිස්සුද පුද පඬුරැ වගනැවිත් වදති. (12) තිරිසන් මෘගපක්ෂීහු ද 
වදවියෙනිස්සු ද කළ පිනැත්තහු දැක හැම කල්හි ෙසඟවෙහි පෙතිත්. (13) 
යෙනිසා ෙම් ෙම් පිනක් වකවර් නම් ඔහු කැමතිවෙන ඒ ඒ වදෙ සමෘද්ධ 
වෙෙි. කාන්තාරෙකදී වහෝ විපත්තිකාලෙකදී ඒ පින වනානැවස්. 

 

45. අධාර්මමික රජුග ් කථාව 
 

(1) කාශයප බුදු රදුන්ටත් වග්තම බුදුරදුන්ටත් අතර කාලවෙහි 
අතිවද්ෙ රනුවග් පුතර  ෙූ රවනක් විෙ. (2) වහවතම ධාර්යෙක ෙුෙත් 
ධනවෙන් හීන විෙ. ධනෙ රැස්කරනු කැමති වහවතම ඇමතිෙනට 
වමවස් කී: (3) යෙතර ෙරැනි, රාන වකෝෂවෙන් බලයෙන් ඇවිද්ද මට එහි 
ධනෙ හීන වී තිවබන බෙ වපනුණි. එබැවින් එෙ (4) ධාර්යෙක වස් 
පිරවිෙ ෙුතුෙ, අධාර්යෙක වලස වනාපිරවිෙ ෙුතුෙ එෙ සමාකාරවෙන් 
යෙස විෂමාකාරවෙන් වනාකළ ෙුතුෙ. ඒ කීම ඇසූ එක් ඇමතිවෙක් (5) 
“නනපදෙ, සමෘද්ිෙ, නනපද ොසීහු රනුට ධනෙ වදත්ො. රන් රිිවෙන් 
පිරෙූ වබාවහෝ මානන වගෙක් පාසා වෙති  යෙනිසුන් අෙත් වකෝටි ගණන් 
රන්කාසි ද ඇත්තාහ”ෙි කීෙ. (6) “යෙතර ෙ, එවස් වනාකිෙෙ, අධර්මෙ 
වනාපෙතීො  ධාර්යෙකෙ යෙෙොම ෙහපත් ෙුෙත් අධාර්යෙකෙ ජීෙත්වීම 
අවෙෝගයෙ. (7) අපි වදවදන අපර කට වේශෙකින් රවට්ට ඇවිද රවට්ට 
තිවබන ධනෙ විමසා බලමු”ෙි රන කීෙ. 
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(8) ඒ වදවදන කිලිටි ෙස්තර  ඇඳවගන ශරීරාෙෙෙද වෙනස් 
කරවගන ඇවිියෙන් එක් ගමකට පැයෙණිෙහ. (9) එහි එක් වගෙකට ගිෙ 
ඔෙුහු ගෘහණිෙ අමතා “මෑණිවෙනි, අපි මගිවෙෝ වෙමු. ඔබවගන් කෑම 
කන්ට කැමැත්වතමු”ෙි කීහ. (10) “දරැවෙනි, එේ, වම් පැනෙූ ආසනෙල 
හිඳගනිේ, කැමති වස් අනුමෙ වකාට ෙේ” ෙෙි ගෘහණිෙ කීෙ. (11) ඔෙුන් 
ආසනෙල හිඳගත් පසු ආහාර සම්පාදනෙ කළ ඕවතාවමෝ වමාෙුන් 
සිෙුමැලි ශරීර ඇත්තෙුන් බෙ දැක (12) “දරැවෙනි, පිරිසිදු උක්පැණි හා 
අනුමෙ කරනු කැමැත්තහුද? නැතවහාත් දීකිරි සමඟ වහෝ ගිවතල් සමග 
අනුමෙ කරනු කැමැත්තහුදැෙි මට කිෙ මැනෙැ”ෙි කීෙ. (13) ඇවග් බස් 
ඇසූ වම් වදවදන ශාන්ත සිතැතිෙ “මෑණිවෙනි, උක්පැණි සමග වදෙ”ෙි 
කීහ. (14) ඕවතාවමෝ ෙහපතැෙි කිො පිරිසිදු මානනෙක් වගන 
උක්ෙත්තට වගාස් (15) උක්ගසක් කඩා පැණි වේරාගැනීම සඳහා එෙ 
අත්ෙලින් ඇඹරීෙ. මුළු ශක්තිවෙන් ඇඹරීම කළත් පැණි බින්දුෙක් ෙත් 
වනාෙැගුරැණි. (16) ඉක්බිති උක්ගත යෙරිකා අඹරන ස්තරිෙ දුටු ඔෙුහු 
ගෘහණිෙවගන් වමවස් විචාළාහ: (17) ඔබ දෑතින් උක්ගස්කඩක් වගන 
අඹරන නමුත් වේලුණු උක්ගවස් පැණි ෙැගිරීමක් වකාෙින්ද (18) 
ගෘහණිෙ වමවස් කී: “දරැවෙනි, වපර මම වමවස් උක්ගස් ඇඹරැවෙයෙ. 
පුරැක් වදකක් අතවරහි නැළිෙක් පමණ පැණි තිබුණි.” (19) 
“මෑණිවෙනි, කිනම් ෙරදකින් වම් උක්ගස විෙලී ගිවේ දැෙි අපි ඔබවගන් 
විචාරමු”ෙි ඒ වදවදන කීහ. (20) දරැවෙනි, රනවතම වලෝමීෙ, වනාසතුටු 
සිතැත්වත්ෙ. වලෝමවෙන් ෙුතුෙ තමා කැමති වද් කරන්වන්ෙ. (21) ඒ 
ෙරින් උක්ගස්ෙල හා අන්ගස්ෙල ඇති රසෙ විෙලී ගිවේෙ ෙි මම 
සිතයෙෙි ගෘහණිෙ කීෙ. 

(22) මෑණිවෙනි, වලෝමීෙූ රන කුමක් කරන්වනද්? වලෝකොවග් 
පිරිහීම වහෝ අමිෙෘද්ිෙ ඔහු හා සම්බන්ධ ෙන්වන් වකවස්ද? ඕ 
වතාවමෝ වමවස් කිෙෙි: (23) වම් වතවම් මෙක් වහෝ පිවෙකු වමන් 
වලෝකෙ පාලනෙ වකවර් නම් රටෙැසිවෙෝ සුෙවස් ජීෙත්වෙති. (24) 
අධර්මවෙන් පෙත්නා රනවතවම් දරැණු වෙෙි. ඒ නපුරැ රනුවග් ෙරින් 
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වලෝකෙ ෙහා විනාශ වෙෙි. (25) වනාකල්හි ෙැසි ෙසී  සුදුසුකල්හි ෙැසි 
වනාෙසී. රනු අධාර්යෙක ෙූ විට ෙැසි ෙැසීම විෂම වේ. (26) අධාර්යෙක 
රානකාලවෙහි හැල්-වී ආිෙද මෑ මුිං ආිෙද පිරිවහති. නැතවහාත් විෂම 
වලස පැවසති. (27) යෙහිරි රස, කුළු රස, තිත්ත-කසට-ලුණු රස ෙන 
වමාහු නීරස වෙති. (28) අල හා වගඩි ෙර්ගද හැම ඖෂධීන්වග්*17 ඕනා 
ද අඩුවෙති, දුර්ලම වෙති. (29) ෙිංචාකිරීම්, වහට්ටටු කිරීම්, කපටි කම්ද, 
වසාරකම් හා පාරදාරික කර්මෙද ෙන හැම අනර්ථවෙෝ ෙැවඩත්. (30) 
කිරි වදන්නා ෙූ එළවදන් මීවදන් ආදීහු කිවරන් පිරිවහති. (31) මල් හා 
වගඩි උපදෙන ගස්ෙල මල් ද වගඩි ද අඩුවෙති. (32) රනු අධාර්යෙක ෙූ 
විට ශර මණ බරාහ්මණෙන්වග් ද අනයදෘෂ්ටි ගත්තන්වග් ද සිල් තපස් ගුණ 
පිරිවහති. (33) අධාර්යෙක රනු ආශර ෙ කරන පිරිස ද දශවිධ සිංගර හවෙන් 
පිරිවහ්. (34) ධර්මවෙහි පෙත්නා කරැණා සිතැති රනකු ඇති කල්හි ඒ 
ෙහපත් රනුවග් වත්නසින් වලෝකෙ ෙහා ිෙුණු වෙෙි. (35) එකල වෙෝගය 
කාලවෙහි ෙැසි ෙසී  වනාකල්හි වනාෙසී  හැම තැන සමවස් ෙසී. (36) 
රනු ධාර්යෙක ෙූ විට මුිං මෑ ආිහු ද ඇල් වී ආදීහු ද හැම තැන්හි සමවස් 
ෙැවඩත්. (37) රනු ධාර්යෙක ෙූ විට යෙහිරි රස-කළු රස-තිත්ත රස-කසට 
රස-ලුණු රස ෙන වමාහු ස්ෙකීෙ රසවෙන් ආඪ්ය වෙති. (38) එෙැනි 
කාලවෙහි හැම ඖෂධීනාතීන්වග් ඕනාවෙෝ බහුල ද ශක්තිමත් ද වෙති. 
(39) ෙිංචාකිරීම් නැෙත ඇවිස්සීම් කපටිකම් ෙන වමාහු ද වසාරකම 
පරදාරවස්ෙනෙ ආදී පේකම් ද නැති වෙති. (40) කිරි වදන වදනුන්වග් 
කිරි බහුල වේ. (41) මල් හා වගඩි උපදෙන ෙෘක්ෂවෙෝ වබාවහෝ මල් හා 
වගඩි උපදෙති. (42) රනු ධාර්යෙක ෙූ කල්හි මහණ බමුණන්වග් ද 
පැවිද්දන්වග් ද සිල් හා තපස් අමිෙෘද්ිෙට පැයෙවණති. (43) වලෝමෙ හා 
ද්වේෂෙ නිසා පිරිවහන දුෂ්ට නපුරැ රනුවග් කාලවේදී ගුණෙ සැඟවේ. 
ගුණොවග් ෙැඩීම ද නෙතී. (44) රනු ධර්මවෙන් රානයෙ වකාට 
ස්ෙර්ගෙට ෙෙි  අධර්මවෙන් රානයෙ වකාට අපාෙට ෙෙි. (45) කීර්තිමත් 

                                                                 
17 එක් ෙරක් වගඩි හටවගන මැරීෙන යෙරිස් ආි ගස් ඖෂධී ගණෙට ඇතුළත් වෙති. 
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වප්රාණික රනෙරැ ධර්මවෙන් වලෝකෙ පාලනෙ කළහෙි මට අසන්ට 
ලැවේ.  

(46) ගෘහණිෙවගන් උක්ගස විෙලීොවම් වහ්තුෙ ඇසූ රන 
ඇමතිො වදස බලා වමවස් කීෙ: (47) වලෝමවෙන් ෙුත් සිත ඉපවදේ 
පමණින්ම වම් හැම රසවෙෝ විෙලී ගිෙහ. ෙම් කලක ඒො ගනිම් නම් 
එදා සිදුවෙන වද් ගැන කුමට කිෙම් ද? (48) අධර්මවෙන් ෙුක්තෙ ධනෙ 
රැස්වකාට ඇත් අස් ගොදීන් වපෝෂණෙ වකාට නරකෙට ෙන්වන්ෙ. (49) 
අධාර්යෙක ධවනාපාර්නනවෙහි වදෝෂෙ ඔබ විසින් වමවස් පර තයක්ෂ 
ෙශවෙන් දක්ෙන ලි. මම හැරී ෙන්වනයෙ  මට ධන රැස්කිරීවමන් ෙැඩක් 
නැත. (50) ඒ රන එතැනින් නැෙතී ධර්මවෙන් රානයෙ වකාට ආෙුෂ 
වකළෙරදී ස්ෙර්ගෙට ගිවේෙ. (51) වමවස් වමහි දැක්ෙූ ධර්මෙ වමවලාෙ 
අමිෙෘද්ිෙ ද පරවලාෙ සුගතිෙ ද වගන වදෙි.  

කණ්ටකවසෝලපටුවනහි උපන් පට්ටටවකාට්ටටි විහාරොසි ආචාර්ෙ 
ධම්මින්න වතරැන් විසින් සම්පාිත සීහළෙත්ථුෙ හා සුරඨෙත්ථුෙෙි. 

පස්වවන  පච්ච්වටදය න මිවය්ය. 



 ඉතා පැරණි සිිංහල බණකතා පටුන වෙත 

118 

Non-commertial Distribution 

 

 

සගවනි පරිච්ගේදය 

46. චීනයට  ිය භික්ෂූන්ග ් කථාව 
 

සිිංහල ද්වීපවේ වතතිස් නමක් මික්ෂූහුද අන්තරද්වීපවෙහි ෙසන 
රහත් සතර නමක් දැෙි සත් තිස් නමක් මික්ෂූහු චචතයෙන් ෙඳිනු 
කැමතිෙ මහාවකාණ්ඩපටුවනහිදී නැේ නැගී මූින් එවතර ෙූහ. ඒ පිරිස 
පිළිවෙළින් (මහාවබෝිෙ, කුසිනාරාෙ ආි උතුම්) චචතයස්ථාන සතර 
ෙැඳ බුදු රදුන්ට වග්රෙ දක්ො තෙත් එහාට ෙන්නාහු චීන රටට පැයෙණ 
එහි අගනුෙරට ඇතුල් ෙූහ. ඒ අෙස්ථාවෙහි රනතුමා සිෙුවේදෙ දත් 
බමුණන් සමග මහාවීකාෙ වදස බලන්වන් ෂවඩන්ද්ද්රිෙෙන් හික්මෙූ සන්හුන් 
කෙ-ෙචන හා සිත් ඇති ඒ මික්ෂූන් දුටුවේෙ. රනු ඔෙුන්ට පැහැදුණු බෙ 
දුටු බමුවණෝ “ඒකාන්තවෙන් වම් රන වමාෙුන්ට සත්කාර කරන්වන්ෙ. 
එබැවින් රනු ලො වමාෙුන් මැරවීමට උපකර මෙක් වෙිෙ ෙුතුෙ”ෙි සිතිහ. 
ඉක්බිති ඔෙුහු රනුට වමවස් කීෙ: මහරන, වමාෙුහු ඉතා දරැණු 
ඔත්තුකාරවෙෝ වහෙත් චරපුරැෂවෙෝෙ. ඔබවග් රානයෙ විනාශ කිරීමට 
සමර්ථ ෙූ වමාෙුහු මික්ෂුවේශවෙන් එති. ඔබට අනතුරක් කරන්ට 
පළමුවෙන් ඔෙුන් දුරැකළ මැනෙැ”ෙි. රනතුමා පරීක්ෂණෙක් 
වනාවකාටම “වමාෙුන් අල්ලා උල හිඳුෙේ” ෙෙි රාන පුරැෂෙන්ට අණ 
කවළ්ෙ.  
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ඉක්බිති සිෙලු වදන අල්ො බැඳ උල හිඳුවීම සඳහා 
වසාවහානකට වගන ගිෙහ. යෙලක්ඛ වද්ශවෙහි*18 ෙැස වපර දඬුෙමකට 
ෙටත් ෙූ යෙනිවසක් එකල චීනෙට ඇවිත් විසීෙ. වහවතම බැඳ වගනෙනු 
ලබන ඒ මික්ෂූන් දැක ෙධකෙන් වෙත වගාස් “මා රනුට දන්ෙන තුරැ 
වමාවහාතක් වමහි නැෙතී සිටිෙ මැනෙැ”ෙි කිො රනු වෙතවගාස් 
“මහරන මම එක් එක් මික්ෂුනමවග් බරට රත්රන් වදයෙ  වමාෙුන් නිදහස් 
කළ මැනෙැ”ෙි කීෙ. එෙට එකඟ ෙූ රන එවස් වේොෙි කීෙ. ගෘහපතිො 
තිස්හත් නවමන් තිස්හතර නමක් නිදහස් කරගත් නමුත් ඉතිරි තුන්නම 
සඳහා දීමට රන් ඔහු ළඟ නැතිවිෙ. ඉක්බිති අඹුදරැෙන් ද වස්ෙකෙන් ද 
ගෙමමිෂාදීන් ද දුණි. ඒත් මිෙූවෙන් වකත්ෙත් හා වගෙල් දුණි. එෙිනුත් 
සම්පූර්ණ වනාෙූ බැවින් වතවම් දාසමාෙෙට පත්විෙ. ඉක්බිති විස්මෙට 
පත් රන ඒකාන්තවෙන් වමාෙුන් ෙම් කිසිෙකින් ආඪ්යෙන් විෙ ෙුතුෙ. 
වමාෙුන්වග් විවශ්ෂෙ වනාදනිවතාත් වම් යෙනිසා වමෙැනි පරිතයාගෙක් 
වනාවකවර්ෙෙි සිතා උපාසකො කැඳො “මම වමාෙුන්වග් ධර්මෙ අසනු 
කැමැත්වතයෙ”ෙි කීෙ. ඉන්පසු රන ධර්මෙ අසා පැහැදී “මාවග් රවටහි 
හැම ගම් නිෙම්ගම්හි විහාරෙන් සාදේ”ෙෙි ආඥාෙක් වකාට ඒ මික්ෂූන්ට 
උපස්ථාන වකවළ්ෙ. උපාසකතැනට මහත් සත්කාර වකාට “ඔබ විසින් 
මම නරකවෙන් මුදෙන ලියෙ”ෙි කීෙ. ඒ උපාසකොවග් වගෙ මික්ෂූන්ට 
දන්සැලක් වමන් විෙ. 

 

47. කේිලිය ගසාරා ත් කථාව 
 

                                                                 
18 යෙලක්ඛ = ම්වලච්ඡ වද්ශෙෙි කිෙනු ලබන්වන් ක්ෂතරිෙ - බරාහ්මණාදී කුල සතර වනාපෙත්නා 
වද්ශෙකි. බුරැම සිෙම් චීනාි රටෙල වම් වම්දෙ නැත. එබැවින් ඒො ම්වල්ච්ඡ වද්ශෙෙි 
ඉන්දීෙොසීහු කිෙත්.  
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සිිංහල ද්වීපවේ එක් ඇමතිවෙක් රනුවග් පරිෙ යෙතරවෙක් විෙ. 
ඔහුට නිතර අන්තඃපුරෙට ඒමට රනු අෙසර දී තිබුණි. එක්කවලක ඒ 
රනුවග් නනපදෙක කැරැල්ලක් හටගති. රනතුමා එෙ සිංසිඳවීමට ඒ 
ඇමතිොට නිෙම වකවළ්ෙ. රනු විසින් අණෙන ලද වහවතම එහි වගාස් 
කිසිෙක් කරන්ට අසමර්ථ ෙූ බැවින් එහිම නැෙතී සිටිවේෙ. වදාවළාස් 
අෙුරැද්දක් ඇෙෑවමන් දාමරිකෙන් පරදො රට සාමවෙහි තබා “මා විසින් 
දාමරිකවෙෝ ෙටත් කරන ලදහ”ෙි රනුට පණිවිඩෙක් ෙැවීෙ. එවිට සතුටු ෙූ 
රන “මා හා සමාන ස්ථානවෙහි තැබිෙ ෙුතුෙ”ෙි සිතා ඔහු කැවඳේවේෙ. 
වහවතම අනිෙම් කාලවෙහි ඇවිත් රැෙ මුළුල්වල් ඇතුළු නුෙර රකියෙන් 
සිටිවේෙ. රැෙ මුළුල්වල් සිටි ඔහු දැක රනතුමා සත්රැෙනින් පූනා 
වකවළ්ෙ. තමා හා සමාන ස්ථානවෙහි තබා වබාවහෝ ධනෙ ද දුණි. 
තමා ද සැපවස් ජීෙත් වී මා ද ආරක්ෂා කරෙෙි කිො නනපදෙක් ද 
දුන්වන්ෙ. 

ඉක්බිති ඒ ඇමතිවතවම් තමාවග් වගවදාර වකාඩිෙක් ඔසො 
නගරවෙහි ද නනපදවෙහි ද ෙසන මික්ෂූන්ට හා මික්ෂුණීන්ට වමවස් 
දැනුම් දුණි  “ෙම් ෙම් කැපවදෙකින් ස්ොමීන්ෙහන්වස්ලාට පරවෙෝනනෙක් 
ඇත්නම් ඒ සිෙල්ල වගනෙනු ලැවේො  මා විසින් ඒ සිෙල්ල පරිතයාග 
කරන ලද්වද්ෙ”. මික්ෂු සිංඝො ඔහුවග් වගට පැයෙණ දන් ෙලඳෙි. ඒ 
වගෙි එක් ආසනෙක ලක්ෂෙක් ෙටිනා කම්බිලිෙක් ඇතිරිල්ලක් ෙශවෙන් 
එළා තිබුණි. එහි ොඩිවී නැගිටින එක් මික්ෂුනමක් විසින් ඒ කම්බිලිෙ 
ගන්නා ලි. උපාසකො එෙ දැක කිසිෙක් වනාකීවේෙ. ඉක්බිති 
අඹුදරැවෙෝ “අසෙල් මික්ෂුනම විසින් කම්බිලිෙ ගන්නාලදැ”ෙි ඔහුට කීහ. 
“මා දී තිවබන වදෙක් ගත් විට වතපි කුමක් කිෙේදැ”ෙි උපාසකො කීෙ. 
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48. කුණඩ්ල තිස්ස ගතරුන්ග ් කථාව 
 

වහළිෙ සද්ධාතිස්ස මහරන මික්ෂුසිංඝො වෙත පැයෙණ තමාට 
අෙොද දීමට සුදුසු වතරනමක් ගැන කිෙ මැනෙ”ෙි කීෙ. සිංඝවතවම් 
“මහරන, කුණ්ඩලතිස්ස නම් වතරනමක් වමෙින් සිෙුවොදුනක් දුර 
තැනක ෙසෙි. ඒ වතරනම ඔබට අෙොද දීමට සුදුස්වසකි”ෙි කීෙ. 
ඉක්බිති රන සිෙුරඟ වසනඟ පිරිෙරාවගන වතරැන් ෙසන තැනට 
ගිවේෙ. වතරනම “මට රනවගට ොවමන් ඇති ඵලෙ කුමක්ද? ෙම්වස් 
රන මා දැක බලාවපාවරාත්තු රහිතෙ ෙන්වන් නම් එවස් කරන්වනයෙ”ෙි 
සිතා තමා ෙසන වගෙ තුළ බිම වදතිස් පිළිකුල් වකාටස්ෙල නම් 
ලිෙයෙන් හුන්වන්ෙ. රනවතම ෙතුරැ කඩුල්වලන් බලා වතරැන්ට අත් 
කුකුස (=අවත් කල බලෙ) ඇතැෙි කිො එතැනින්ම හැරී ගිවේෙ. නැෙත 
රන මික්ෂු සිංඝොවගන් විචාවළ්ෙ. සිංඝවතවම් ඒ වතරනම ගැනම කීෙ. 
රන වදවෙනිෙර වගාස් “ෙනවෙහි දහෙල් නිදන්වන්ෙ”ෙි කිො හැරී 
ආවේෙ. 

ඉන්පසු කලක් ගතවී පිරිනිවෙන්නා ෙූ වතරනම රනුවග් පැහැදීම 
ඇතිවීම සඳහා මා මළ පසු මාවග් වද්හෙ ඇතුළත් කුළුවගෙ අහසින් 
නුෙරට වේොෙි අිෂ්ඨාන වකවළ්ෙ. වතර නම කුළුවගට නැගී 
පිරිනිෙුණු පසු එෙ අහසට නැගී මහ නනොවග් මහත් සත්කාර ලබයෙන් 
නුෙරට ආවේෙ. ඒ කලබලෙ නිසා රන ද ඉිරිෙට ආවේෙ. 
ථූපාරාමෙටත් වලෝහපරාසාදෙටත් අතවරහි චශලචචතයෙක් වේ. එෙ 
මත්තට කුළුවගට එනවිට චචතයෙ අහසට නැගී කුළුවගෙ ඉෙත්ෙ 
ගිෙවිට නැෙත වපාවළාවේ පිහිටිවේෙ. 

ඒ අෙස්ථාවෙහි මනහා වග්ඝ වතරනමන වලෝොමහපාවෙහි 
මික්ෂූන්ට විනෙ උගන්ෙයෙන් සිටිවේෙ. වම් කුණ්ඩලාතිස්ස වතර වපර 
අවර්ෝක මනහර  විෙ. මහා ෙයග්ඝ වතර ඒ රනුවග් යෙතරවෙක් විෙ. 
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කුණ්ඩලතිස්ස වතර මහා ෙයග්ඝ වතරැන්වග් ආෙුෂ වගවී ඇති බෙ දැක 
තමා වහවි කුළුවගෙි තෙත් ආසනෙක් මැවෙන්ට සැලැස්වීෙ. ඒ හිස්ෙූ 
ආසනෙ සහිත කුළුවගෙ එනු දැක මහාෙයග්ඝ වතරනම පරාසාදවෙන් 
නික්ම අහසට වගාස් ඒ කුළුවගට ඇතුල්ෙ පිරිනිවිවේෙ. වමෙ 
මහනනොට මහත් ආශ්චර්ෙෙක් ෙූ නමුත් එහි සිටි එක් යෙනිවසක් වම් 
යෙනිස්සු කුමක් නිසා විස්මෙට පැයෙණිවෙහුදැෙි සිතී. එක් ධර්මකකාක 
නමක් ඒ යෙනිසා හික්මෙන්වනයෙෙි සිතා පසුකලක සිෙු පිරිසි මැද දහම් 
වදසීෙ. ඒ යෙනිසා “ඔබ මා හික්මෙනො නම් මමත් ඔබ 
හික්මෙන්වනයෙ”ෙි කීෙ. වමවස් ෙැරි අදහස් ඇත්තහුට ගුරැෙරැන්වගන් 
පරවෙෝනනෙක් නැත. 

 

49. ෙහසෑ පූජාගේ කථාව 
 

වහළිෙ විසූ සද්ධාතිස්ස මහරනුට “මහසෑෙට අසමාන පූනාෙක් 
කරන්වනම් නම් වෙවහකැ”ෙි සිතක් උපණි. මාරොටද ඒ පූනාෙ මම 
ෙළක්ෙන්වනයෙ ෙි සිතක් උපණි. වම් රන මාවග් මාරවිෂෙ ඉක්මෙන 
බැවින් එෙට අන්තරාෙ කළ ෙුතු ෙෙි මාරො සිතී. ඉක්බිති එක් 
මික්ෂුනමක් විසින් මාරොවග් අදහස මික්ෂූන්ට දැනුම් වදන ලි. මික්ෂූහු 
තතවටකනාග නමැති වතරැන් වෙත වගාස් මාරොවග් අදහස නිරර්ථක 
කරන වස් ඉල්ලා සිටිොහ. ඉක්බිති වතර නම අහවසහි වොදුන් සිෙෙක් 
තැන ෙැස්මක් වොදා ගණන් කළ වනාහැකි තරම් ෙූ පහන් ආරක්ෂා 
වකවළ්ෙ. අහස උපුල් වපතිෙලින් ෙසන ලද්දක් වමන් විෙ. එහි එක් 
එක් පහන් ගසක අතු දහසක් විෙ. වොදුනක් පමණ තැන වබාවහෝ 
ලක්ෂගණනක් පහන් ගස් ෙූහ. තිසා ෙැවේ නලවෙහි වනාවෙක් සුෙඳ 
ෙර්ගෙන් බහා ඒ නලෙ සුෙඳ පැන් වකාට ෙන්තර ෙලින් අහසට වගාස් 
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මහසෑවේ ෙැගිවරන්ට සැලැස්වීෙ. වමවස් සති හතක් රනුවග් ඒ අසදෘශ 
පූනාෙ පැෙැත්වීෙ. 

එකල සෑගිරිවෙහි මහත් සෘඬයනුමාෙ ඇති වතරනමක් විසී. ඒ 
වතරැන්වග් සක්මවන් පැත්තක සිපණ්ණගසක මල් පිවප්. එක් ළමවෙක් 
ඒ මල් අෙුලා වතරැන්ට දුණි. වතරනම ඒ ළමො සමග ඒ මල් පිදීම 
සඳහා මහසෑෙ වෙත ගිවේ වොදුනක් පසු බැස මල් පුදන්ට අෙකාශ 
ලැබී. ඒ බාලො අචින්තය ෙූ චචතය පූනාෙ දැක අවහෝ ආශ්චර්ෙෙකි. 
මහරනුවග් පූනාෙ අතිවිශාලෙ. මවග් පූනාවෙන් කුමක් ලැවබන්වන්දැ”ෙි 
සිතී. වතරනම කුමාරොවග් සිත දැන “බාලෙ, තාවග් පූනාෙ රනුවග් 
පූනාෙට ෙඩා මහත්ඵල ඇත්වත්ෙ”ෙි කීෙ. කුමරා එෙසා සතුටුෙ ඒ 
ෙචනම කිෙයෙන් ඇතුල් වී තරිවිදයා ඇත්වතක් විෙ. ඉක්බිති වතරනම 
“දැන් තා විසින්ම තමාවග් පූනාවේ විපාක දන්නා ලද්වද්දැ”ෙි විචාවළ්ෙ. 
“ස්ොමීනි, දැන් මම දනියෙ”ෙි කුමරා කීෙ.  

 

50. ගදාගළාස් දහසක් භික්ෂූන්ග ්  
කථාව 

 

පාටලීපුතර  නුෙර එක් සිටුෙරවෙක් හැමදා වදාවළාස් දහසක් 
මික්ෂූන්ට දන්වදෙි. ඔහුවග් සතුවරෝ රනු වෙත වගාස් “මහරන, 
වදාවළාස්දහසක් කසාෙත් හැඳි වසාරැ සිටාණන් විසින් ආහාර දීවමන් 
වපෝෂණෙ කරනු ලැවබත්. වමෙ ඔබට විනාශෙක් ෙන්වන්ෙ”ෙි කීහ. 
රනවතම “ඔබවග් පර ෙර නජිතෙන් බලන්ට එන්වනයෙ”ෙි සිටාණන්ට දැනුම් 
දුණි. සිටුවතම වෙවහකැෙි කිො ඒ වදාවළාස් දහසක් මික්ෂූන් උවදසා 
සිෙුම් ෙස්තර  දී ෙහ ෙහා සිෙුරැ මහන්ට නිෙම වකවළ්ෙ. මණ්ඩපෙක් 
සාදො එහි හාන්සි පුටු ආිෙ තබා වනාවෙක් පැහැති මල් ඇතිරිලි ද 
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ඇතිවරේවේෙ. ඉක්බිති ඒ මණ්ඩපෙට මික්ෂූන් ඇතුල් කරො “මවග් 
පැවිද්දන් බලනු මැනෙැ”ෙි රනුට දැන්වීෙ. රන අෙුත් ඒො නිෙම සිෙුරැ 
බෙ දැක ඉතා පැහැදුවන් දන් දී බණ අසා තිසරණ වගන “තා විසින් මා 
අපාවෙන් ෙළක්ෙන ලදැ”ෙි උපාසකොට කිො ගිවේෙ.  

 

51. පිණ්ඩපාත විශුද්ිය 
 

වහළිෙ දුර්මික්ෂ කාලෙක අඹුසැයෙ වදවදවනක් ජීෙත් විෙ 
වනාහැකිෙ ිෙ ිෙණිෙ කහෙණු වදාළසක් ගැනීම සඳහා උකසට තැබූහ. 
දුර්මික්ෂ කාලෙ වගෙුණු පසු පිෙ වතවම් අනුන්වග් බැලවමවහ වකාට 
කහෙණු අටක් ද ධානය වපට්ටටිෙක් ද ලැබ ගැල් සමූහෙක් සමඟ 
මාගමට ගිවේෙ. ඔහු වෙත ආහාරෙක් වනාතිබුණි. ඒ ගැල් සමූහෙ 
සමඟ ෙන එක් මික්ෂුනමකට දන්වේලාෙ පැයෙණි නමුත් දානෙ 
වදන්වනක් වනාවීෙ. “වම් මික්ෂුනමට ආහාරෙක් වදන්වනයෙ”ෙි සිතක් 
ඒ උපාසකොට පහළ විෙ. හැමතැන අහර වසාො වනාලැබ එක් 
යෙනිවසකු වෙත තිබුණු බත් මුලක් දැක “වමෙ අඩ කහෙණුෙක් වගන 
මට වදෙ”ෙි කීෙ. ඒ යෙනසිා වදන්ට වනාකැමති විෙ. උපාසකො ගණන 
ෙැඩිවකාට ඉල්ෙයෙන් තමා වෙත තිබුණු කහෙණු සිෙල්ල ද ධානය 
වපට්ටටිෙද දී ඒ බත්මුල වගන මික්ෂුනම වෙත වගාස් ඒ සිෙලු පුෙත් 
කිො එෙ ඒ මික්ෂුනමට පිරිනැමීෙ. මික්ෂු නම පිළිගන්ට වනාකැමති 
විෙ. වහවතම නැෙත නැෙත ොඥා වකාට පිළිගැන්වීෙ. එෙ පිළිගත් 
මික්ෂු නම “මම රහත්ඵලෙට පැයෙවණන තුරැ වමෙ අනුමෙ 
වනාකරන්වනයෙ”ෙි ඉටාවගන මාෙනා ෙඩා රහත් වී එෙ ෙැලඳුවේෙ. 

උපාසකො වගට වගාස් වම් පර ෙෘත්තිෙ තමාවග් දුෙට කීෙ. ඈ 
එෙසා සතුටට පත්විෙ. ඉක්බිති සද්ධාතිස්ස මහරනුවග් ඡතරවෙහි 
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අිගෘහිත වද්ෙතාො “අවහෝ, අති දුෂ්කර වදෙක් කරන ලදැ”ෙි සාධුකාර 
දුණි. ඒ ශේදෙ ඇසූ රන “මාවග් දානෙට සාධුකාර වදන්වනහිදැ”ෙි ඇසී. 
ඔබට වනාවේ ෙෙි කී වද්ෙතාො ඒ කාරණෙ දැනුම් දුණි. එවිට රනතුමා 
මහත් සත්කාරවෙන් ඇෙ වගන්ො තමාවග් වල්ලි තනතුවරහි තැබීෙ. 
වබාවහෝ ධනෙ ද දුන්වන්ෙ. 

 

52. සුට නෙක් භික්ෂූන්ග ් කථාව 
 

වහළිෙ රන ද රානවද්විෙ ද එක් ිනක් මධයම රාතරි කාලවෙහි 
වමවස් සිතිහ: “රානයවෙහි පිහිටි අප විසින් දන්දීම අපහසු කරැණක් 
වනාවේ. අපි අපර කට වේශවෙන් වගාස් බැලවමවහ වකාට දනක් 
වදන්වනමු නම් වෙහකැ”ෙි. වමවස් සිතා රානයෙ අනයෙන්ට බාර දී 
එක් ගමකට පැයෙණ එහි ගෘහපතිෙකුවග් වගෙ ි මසක් පමණ නැෙතී 
රනතුමා කුඹුර සී සෑවේෙ  වද්විෙ වී වකටීෙ. ඔෙුන්වග් අත්ෙල කරගැට 
සැදී බිඳී ගිෙහ. ඉතා සිෙුමැලි ඔෙුහු මසකට ෙඩා ෙැඩ කළ වනාහැකිෙ 
ඒ මාසවේ කුළිෙ වගන හැරී අෙුත් තමන්වග් ආචාර්ෙ වතරැන් වෙත 
පැයෙණ “ස්ොමීනි, අවප් දානෙ පිළිගැනීමට සැටක් පමණ පෘථග්නන 
මික්ෂූන් එේෙ මැනෙැ”ෙි කීහ. වතරනම එවස් වකවළ්ෙ. ඒ අඹුසැයෙ 
වදවදන ෙයඤ්්නන සතරක් පිළිවෙළ වකාට පැණි-මීපැණි-ගිවතල් 
ආිවෙන් ෙුත් ආහාරෙක් ෙලඳො අෙසන්හි ඒ මික්ෂූන් ඉිරිෙට අෙුත් 
“අවප් අත් බැලුෙ මැනෙැ”ෙි කිො සිෙලු පර ෙෘත්තිෙ කීහ. වමෙින් 
සිංවේගෙට පත් මික්ෂූහු ආචාර්ෙ වතරැන් වෙතින් කමටහන් වගන 
මාෙනා වකාට එදා රෑම රහත් බෙට පැයෙණිෙහ. 
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53. හිසෙත්ගත් ත ා දන් උයාදුන්  
කථාව 

 

වහළිෙ දුර්මික්ෂ කාලෙකදී එක් කුලදුෙක් සහල් නැළිෙක් වගන 
කඳුරටට ඇතුල් විෙ. ඈ එෙින් කාල් තුනක් අනුමෙ වකාට එක් කාලෙක් 
සුරැකිවකාට තැබීෙ. කලින් කල ඒ හාල් කාල අේවේ විෙලා තැන්පත් 
වකාට ඕ කැලෑවේ හටගත් අලවගඩි ආිෙකින් ෙැපුණි. එක්තරා සිල්ෙත් 
මික්ෂුනමක් ද ඒ වපවදවස් විසී. තරැණිෙ ඒ මික්ෂු නම දැක පැහැදුණු 
සිතැතිෙ ආරාධනා වකාට පාතර ෙ රැවගන ඒ හාල් කාල උෙන්ට පටන් 
ගති. ඒ වේලාවේදී වසාරැන් සමූහෙක් අෙුත් ඒ වපවදස වකාල්ලකා 
එහි විසූ යෙනිසුන්ද රැවගන ගිවේෙ: මික්ෂුනම ද ඔෙුන් සමග ගිවේෙ. ඒ 
තරැණිෙ ද හිවසහි ආධාරෙක් තබා එෙ මත්වත් ලිපත් බත් හැළිෙත් 
තබාවගන මගදීම බත් පිසීම බලාවපාවරාත්තු වෙයෙන් ඒ මික්ෂුනම ගිෙ 
වදසටම ගිොෙ. ඕ නැෙත ඒ මික්ෂුනම දැක ඒ බත හිස මත්වත් 
තබාවගන පිසූ බෙ දන්ො පිළිගැන්වීෙ. මික්ෂුනම එෙ පිළිගන්ට 
වනාකැමති ෙූ නමුත් නැෙත නැෙත ඉල්ලීම නිසා පිළිගත්වත්ෙ. 
සිංවේගෙට පත් ඒ මික්ෂුනම රහත්ඵලෙ ලබාවගනම ඒ ආහාරෙ 
අනුමෙ වකවළ්ෙ. 

ඉක්බිති සක්වදේරන එදෙස්හි ඇෙ වහෝනා තැන හිසපැත්වත් 
සහල්නැළිෙක් සහිත පසුම්බිෙක් තැබීෙ. එකල්හි ගම්ෙැසි යෙනිස්සු 
වසාරැන් ලුහුබැඳ වගාස් එළො දැමූහ. ඒ තරැණිෙ නින්වදන් නැගිට 
සහල් පසුම්බිෙ දැක විස්මෙට පත්ෙ එෙ ලිප තබා ඉවීෙ. ඒ බත් 
සැළිවෙන් වකාපමණ ගත්තත් අඩුෙක් වනාවීෙ. හමුෙූ හැමවදනට 
දුන්නත් අඩු වනාවීෙ. ඕ නුෙර වගාස් මහ දන් වදන්ට පටන් ගති. ඕ 
ජීවිතාන්තෙ දක්ො සිට යෙෙ වගාස් වදේවලාෙ උපණි. 
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54. දානානිසංස දක්වන කථාව 
 

වහළිෙ දුර්මික්ෂ කාලෙකදී සිටුපෙුලක සිෙලුවදන කඳුරටට 
ගිෙහ. එක් මැහැල්ලක් මාවග් මරණෙ ළිංෙ තිවේෙෙි කිෙයෙන් එහි ෙන්ට 
වනාකැමති විෙ. ඇවග් වගෙි හාල්මනාෙක් තිබුණි. කර මවෙන් එෙ අඩුවී 
හාල් කාලක් ඉතිරි විෙ. ඈ එෙින් කැඳක් උො වබාන්ට සැරසී සිටින 
විට කාළකන්දර ෙැසි තිස්ස වතරැන්වග් ශිෂයෙන් තිවදන අතවරන් 
පඨීචාලක ම්මනරක්ිත වතරනම පිඬු පිණිස උතුරැ කුරැෙට ගිවේෙ. 
වයෝනක ම්මනරක්ිත වතර නම පාටලීපුතර ෙට ගිවේෙ. මනහා 
ම්මනරක්ිත වතරනම වමකී උපාසිකාෙ ඉිරිෙට අෙුත් ෙැඩ සිටිවේෙ. 
ඕ වතරැන් දැක පැහැදී ඒ අන්තිම ආහාරෙ වතරැන්ට වදයෙන් වමවස් 
කීෙ. “මට දුගතිෙක් වනාවේො, ිළිඳුබෙක් වනාවේො, උපනුපන් තැන්හි 
ස්තරීමාෙෙ වනාලැවේො: මුළාෙත් ගුණමක ු බෙත් මා වකවරහි 
වනාවේො  මට සිංසාරවෙහි දීර්ඝ කාලෙක් ඇවිදීම සිදු වනාවේො”ෙි. 

වතරනම ඒ කැවඳන් බාගෙක් ගත්විට උපාසිකාෙ සිෙල්ලම දුණි. 
ඒ කැවඳහි එක් බත් උලක් ෙත් වනාවීෙ. එෙ රැවගන වතරනම 
කාළකන්දරෙ වෙත ෙැඩිවේෙ. අනික් වදනමද එහි අෙුත් වම්ො අනුමෙ 
කළ මැනෙැෙි කිෙයෙන් පිණ්ඩපාතෙ දුන්හ. වතරනම ඒ වදනමටත් කැඳ 
වබදා දී ඉතිරි කැඳ බත් සමග යෙශර  වකාට ෙැලඳී. ඉතිරි වදනමත් එවස් 
කළහ. ඉක්බිති වතරනම වම් උපාසිකාෙට වකාපමණ කලක් වම් කැඳ 
දානවේ විපාක ලැවබන්වන්දැෙි බලන්වන් කල්ප තිසක් විපාක 
වදන්වන්ෙෙි ිටී. වදවෙනි වතරනම කල්ප සැටක් විපාක වදන බෙ ිටී. 
වතවෙනි නම අනූ කල්පෙක් විපාක වදන්වන් ෙෙි ිටී. ඒ තුන්නම 
ඔෙුවනාෙුන් කථාවකාට මුහුවද් ෙැසි වතරනම වෙත ගිෙහ. ඒ වතරනම 
එකල්හි මුහුවද් නලෙ හා වමහා තල්ලුවෙන්ට සලස්ො පරාකාරෙක් වමන් 
සිටුො ඒ මැද හුන්වන්ෙ. ඒ වතරහු ඇවිත් වම් වතරැන්ට කාරණෙ කිො 
තමන් දුටු සැටිද පර කාශ කළහ. මූදුෙැසි වතරනම “වතපි තිවදනම 
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සමාන කාරණෙක් නිසා දඬුෙම් ලැබිෙ ෙුත්තාහුෙ. බුදු රදුන් විසින් 
වසෝොන් ඵලෙ ලැබීමට උත්සාහ කරන්නාට වදන දානෙ 
අපරවමොනිසිංස ඇත්වත් ෙෙි ෙදාරන ලි. දඬුෙම් විඳිේ” ෙෙි කීෙ. 

 

55. කුෙරියන් සිවුගදනාග ් කථාව 
 

එක් කවලක සද්ධාතිස්ස මහරන රානාමරණ ඉෙත් වකාට අටසිල් 
රැවගන තුන් මසක් මුළුල්වල් විහාරවෙහි ම නැෙතී සිටිවේෙ. ආහාර 
ගන්නා වේලාෙ පැයෙණි විට කසාෙත් හැඳවගන පිණ්ඩපාතවේ වගාස් 
රානවද්විෙවගන් ආහාර ලබාගනී. ඕ වතාවමෝ රනුට පැවිද්දකුට වමන් 
සැලකීෙ. සවෙනි පක්ෂෙ පැයෙණි විට දූ කුමරිෙ “පිොවණනි, මට 
පැවිිවීමට අෙසර දුන මැනෙැ”ෙි කීෙ. “වමෙින් සත්වෙනිදා පැවිිවීමට 
අෙසර වදන්වනයෙ”ෙි කී විට ඒ කුමරිෙ සමග තෙත් කුමරිවෙෝ සිෙු 
වදවනක් ද පුවරෝහිත බමුණාවග් දුෙක් ද ඇමති දුෙක් ද සිටු දුෙක් ද 
වකවළඹිවෙකුවග් දුෙක් ද එක් වී පැවිි ෙූහ. පැවිි ෙූ ඒ කුමරිවෙෝ 
නීෙරණෙන් දුරැකිරීමට උත්සාහ ගනියෙන් එක් එක් කුමරිෙ වනල්ලි ඇට 
පසක් බැගින් රැවගන එකක් හිස මැද ද වදකක් උරහිස මත්වතහි ද 
වදකක් දණවදක මත්වතහි ද තබාවගන සත් රෑ දාෙලක් මාෙනාවෙහි 
වෙදුණාහ. රනවතවම් “සසර බිවෙන් බිෙපත්ෙූෙන් ශීලෙ විසින් සනසනු 
ලැවේෙ”ෙි ඔෙුනට කීෙ. එෙ සිතට ගත් ඒ කුමරිවෙෝ වනාදත් මුල අති, 
ඉක්මවීමට අපහසු ෙූ වබාවහෝ දුර ඇද දමන්නා ෙූ සිංසාරෙ සත් 
ිනකින් ඉකුත් කරයෙන් පිපාසිතෙූෙන් පිපාසාෙ දුරැ කර ගැන්ම සඳහා 
විලකට බසින්නා වස් ආර්ෙ මාර්ග නමැති මහවිලට බැස මධුරාමෘත 
සැපෙ නමැති නලෙ ශර ද්ධා නමැති වදෝතින් වගන රාගශමනෙ පිණිස 
පානෙ කළහ. 
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එවස් අමෘතෙ පානෙ කළ ඒ කුමරිවෙෝ “අපි වකාතැනදී ෙස් 
පොරණෙ කරමුදැ”ෙි සාකච්ඡා කළහ. එක් වමවහණිෙක් “ස තතල්පේවවහ  
වතවළස් දහසක් රහතන් ෙහන්වස් වෙවසත්, එහි වගාස් පොරණෙ 
කරමු”ෙි කීෙ. එක් වමවහණිෙක් කාළකන්දර විහාරවයහ  වදාවළාස් 
දහසක් රහතන් ෙහන්වස් වෙවසත්, එහි වගාස් පොරණෙ කරමුෙි කීෙ. 
එක් වමවහණිෙක් සෑගිරිෙට ෙමුෙි කීෙ. එක් වමවහණිෙක් මහාවිහාර 
සතරටම වගාස් පෙරමුෙි කීෙ. තෙත් වමවහණිෙක් “පුෙඟු ිෙෙිවනහි 
වදාවළාස්දහසක් පිණ්ඩපාතික රහත්හු වෙවසත්. එහි වගාස් පොරණෙ 
කරමු”ෙි කීෙ. එවිට එහි විසූ අමිඥාලාමී ෙෘද්ධ මික්ෂුණිෙක් මෑලාවග් වම් 
කථා අසා “එනු මැනවි, මම ඔබ රැවගන එහි ෙන්වනයෙ”ෙි කීෙ. සිෙලු 
වදන ඒ ෙැඩිමහලු මික්ෂුණිෙවග් කීම අසා නැගිට සිටිොහ. ඕ වතාවමෝ 
මික්ෂුණීන් පන්සිෙෙක් ද උපාසිකාෙන් පන්සිෙෙක් ද බාලිකාෙන් 
පන්සිෙෙක් ද රැස්වකාට ඔෙුන්ට මල් සුෙඳ ආිෙ ගන්ට සලස්ො පුෙඟු 
ිෙෙිනට ගිොෙ. ඇතැම් වකවනක් ස්ෙකීෙ සෘද්ි බලවෙන්ම ගිෙහ. ඒ 
පොරණ ිනවෙහි සක්වදේ රන අෙුත් කුමාරිකාෙන් පස්වදනට ෙැඳීමට 
පළමුවෙන් අෙකාශ වගන පසුෙ පන්සිෙෙක් මික්ෂුණීන්ට ද 
උපාසිකාෙන්ට ද බාලිකාෙන්ට ද වග්රෙ වකාට සිංඝස්ථවිරතුමාට 
වමවස් දැන්වීෙ: “ස්ොමීනි, අමිඥා ඉපවදේ වම් පන්සිෙෙක් කුමරිෙන් 
විසින් අපහසු වදෙක් කරන ලි  වම් සිෙලු වදන කාශයප බුද්ධ කාලවේ 
දී ඒ බුදුරදුන් වෙත බර හ්මචර්ොවෙහි හැසිරැණ අෙ” ෙෙි කීහ. 

 

56. ගෙගලාවදී ලත් කුශල විපාකය 
 

වහළිෙ එක් ගමක ධනධානයාිවෙන් සමෘද්ධ ෙූ එක් පෙුලක් 
ඇත. ඔෙුහු මික්ෂු සිංඝොට හැමදා දන් වදනු ලැවේ. ඒ අසළ අන් දුගී 
පෙුලක චන්රා නමැති දැරිෙක් විෙ. බැල වමවහ කරන ඈ ඒ ධනෙත් 
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කුලොවග් දාන ෙස්තින් දැක “මමත් ෙම්කිසි උපාෙකින් දන් 
වදන්වනයෙ”ෙි සිතා එක් වේලක් පමණක් ආහාර වගන ඉතිරි වේලාෙට 
ලැබිෙ ෙුතු කුලිෙ නෙත්ො ගති. රාතරී කාලවෙහි ද ෙැඩ වකාට තෙත් 
මුදලක් උපොගති  රෑ නින්ද වනාොම සඳහා වමවහාල්වගාඩ උඩ 
නිදාගති. වමවස් අෙුරැදු තුනක් ෙැඩ වකාට සෑවහන තරම් ධනෙක් 
ලබාගත් පසු මික්ෂූන් අට නමකට දන් වදන්වනයෙෙි සිතා ෙස්තර  අටක් 
වගන පර ණීත ආහාර සපො ෙස්තර  අට පාතරාධාරවකාට පුදා වමවස් කීෙ: 
(1) “වම් නිසා මට දුගතිෙක් වනාවේො, ිළිඳු බෙක් වනාවේො, සසර 
ඇවිින විට ස්තරී මාෙෙක් වනාලැවේො, මොනක ෙූ වමෝහෙ හා 
ගුණමකු බෙ මා වකවරහි වනාවේො  මට දීර්ඝ කාලෙක් සසර 
ඇවිින්ට සිදු වනාවේො.” 

ඉක්බිති රහත් වතරෙරැ පිෙිංගුදීපෙට වගාස් එක් එක් නම පණස් 
නමට ඒ දානෙ දුන්හ. එදා රාතරිවෙහි වහළිෙ හැම වද්ෙතාවෙෝ “අවහෝ 
ෙහපත් දානෙකැ”ෙි කිෙයෙන් සාධුකාර දුන්හ. සද්ධාතිස්ස මහරනුවග් 
ඡතරවෙහි අිගෘහිත වද්ෙතාොද සාධුකාර දුණි. රනු විසින් විචාරන ලද 
ඒ වද්ෙතාො වම් දැරිෙ පිළිබඳ සිෙලු පර ෙෘත්ති කීෙ. (2) ඇතැම් වකවනක් 
විෂම වලස හැසිවරයෙන් අනුන් තළා වපළා වශෝකෙට පමුණුො දන් 
වදති. කඳුළු පිරැණු මුහුණු ෙලින් ෙුත් හිරිහැර සහිත ඒ දානෙ සාමවෙන් 
දුන් දානොවග් වකාටසකුත් වනා අගී. 

රනවතම ඒ දැරිෙ ල්පකදණ්ඩ නමැති ෙුද්ධමටොට පාොදී මහත් 
ධනෙක් ද ඒ ගම ද ඈට දුණි. ඕ තෙ තෙත් දන් දී වදේවලාෙට ගිොෙ. 
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57. සුටනෙකට දන් දුන් ගෙගහකාරිය 
 

නාගදීපවෙහි දුර්මික්ෂෙක් ඇතිෙූ කල්හි අඹුසැයෙ වදවදවනක් ද 
දුෙ ද ජීෙත්විෙ වනාහැකිෙ දුෙ උකසට තබා වකවළඹිෙකුවගන් කහෙණු 
සතළිසක් ගත්හ. මනාතතවද්විකා නාගී නමැති ඒ දුෙ නිසා මෙුපිෙ වදවදන 
සුෙවස් විසූහ. ඈ ඒ වගෙි බැලවමවහ කරයෙන් සිටින කාලවෙහි ඒ 
ගමට පෘථග්නන කලයාණවෙෝ ෙූ*19 සැටනමක් මික්ෂූහු පිඬු පිණිස 
ඇතුල් ෙූහ. එ වේවලහි නාගිනිෙ පැන් වගන ඒම සඳහා ෙැෙකට ෙන්නී 
ගවම් ඇවිද කිසිෙක් වනාලැබ අෙුත් පාතර  පසුබිම්ෙල දමන ඒ මික්ෂූන් 
ිටී. ඈ එහි අෙුත් කරැණු විචාළ විට ඒ මික්ෂූහු ඇති තතු කීහ. ඒ 
දැරිෙට “රෑ ෙැඩ කිරීමට වපාවරාන්දු වී තෙත් කහෙණු සැටක් වගන වම් 
මික්ෂූන්ට දන් වදන්වනයෙ”ෙි සිතක් උපණි. එවස් සිතා කාලෙ මික්ෂූන් 
වෙත තබා මා හැරී එනකල් නැෙතී සිටිෙ මැනෙැ ෙි කිො තමා ෙසන 
තැනටම වගාස් “ස්ොයෙෙරැනි, මට කහෙණු සැටක් ණෙට දුන 
මැනෙැ”ෙි කීෙ. වගහියෙො “තී අනුන්වග් වමවහකාරිෙක්ෙ සිටවගන 
ටිවකන් ටික ණෙ වගෙන ගමන් තෙත් ණෙ ගන්වන් කුමක් වහෙින්දැ”ෙි 
විචාවළ්ෙ. “ඔබ වම් ගැන වනාසිතනු මැනවි. රාතරි දාසිෙක් වී රෑ ෙැඩ 
වකාට ඒ කහෙණු සැට වගෙන්වනයෙ”ෙි ඕ කීෙ. වහවතම ලිෙවිල්ලක් 
ලිො ඈට කහෙණු සැටක් දුණි. ඕ එක් එක් වගෙකට කහෙණුෙ බැගින් 
දී එක් එක් මික්ෂු නමට කහෙණුෙ බැගින් ෙටිනා දානෙ සම්පාදනෙ කළ 
මැනෙැෙි කිො ඒ මික්ෂනූ් අසුන්හලකට පමුණුො වම් සිෙලු පර ෙෘත්ති 
මික්ෂූන්ට කීෙ. සිංවේගෙට පත් මික්ෂූහු ඒ පිණ්ඩපාතෙ පිළිවගන පිටත 
වගාස් විලක් සමීපෙට පැයෙණ පාතර  පැත්තකින් තබා මාෙනා කරන්ට 
පටන් ගත්හ. “ඉින් රහත්පලෙට පැයෙණිෙ හැකි නම් අනුමෙ 

                                                                 
19 මාර්ගඵල ලැබීම සඳහා පිරිසිදු සිල් රකින පුද්ගලවෙෝ 
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කරන්වනමු  වනාහැකි වී නම් අනුමෙ වනාකන්වනමු”ෙි අිෂ්ඨාන 
වකාට මාෙනා ෙැඩූ ඒ මික්ෂූහු වනාවබෝ වේලාෙකදී රහත්බෙට පැයෙණ 
ආහාර අනුමෙ කළහ. එදා රෑ වහළිෙ හැම වදවිවෙෝ සාධුකාර දුන්හ 
ෙනාිෙ වපර වමනි. රන වතම ඒ නාගදීපෙ ඒ ස්තරිෙට දුණි. ඕ මහදන් 
දී මරණින් මතු සුගතිෙට පත් විෙ. 

 

58. සඳුන් පලගඟ් කථාව 
 

බුද්ධකාලික ෙූ වම් කථාෙ බුදුරදුන්වග් මහත්ෙෙ දක්ෙෙි. 
නාගදීපවේ වගාඩ නාරන මූවද් නා රනකවග් දුෙක් සරණ පාො ගති. 
මූවද් නා රන ඒ දුෙට දාොද ෙශවෙන් ඉතා ෙටිනා රත් සඳුන් පුටුෙක් 
දුණි*20. කලක් ඇෙෑවෙම්න නාග කුමරිෙවග් පෙිා මවළ්ෙ. ඔහුවග් 
පුතර ො “සඳුන් පලඟ මට ිෙ ෙුතුෙ”ෙි කිෙයෙන් ස්ෙකීෙ මස්සිනා වෙත 
හස්නක් ෙැවීෙ. “මාවග් පලඟ වනාවදයෙ”ෙි ඔහු කී බැවින් වදවදනා 
අතර ෙුද්ධෙක් ඇති විෙ. වගාඩෙැසි නාගවෙෝ මූදු නාග මෙනෙ 
වගාඩක්ම කරන්වනමුෙි කීහ. මූදු නාගවෙෝ “වගාඩ නාගමෙනෙ මූදක් 
කරන්වනමුෙි” කීහ. එකල මාගයෙතුන් ෙහන්වස් මහා 
කරැණාඥානවෙන් වම් කාරණෙ දැක දෙල් දානෙ ෙලදා නාගෙන් 
හික්මවීම පිණිස නාගදීපෙට අහසින් ෙැඩි වස්ක. වපර නාගදීපවේ ඉපද 
සිට එකල වජ්තෙනෙ ඉිරිවෙහි ෙූ පවලාල්ගසක විසූ වද්ෙතාවෙක් 
“බුදුරන අපවග් ිෙෙිනට ෙඩින්වන්ෙ”ෙි දැන් ඒ පවළාල් ගස බුදුරදුන්ට 

                                                                 
20 වමෙ චුවලාදර - මවහාදර වදවදනාවග් කථාෙම බෙ වපවන්. අන් වපාත්ෙල යෙනිපලඟක් 
කිෙවෙතත් වමහි කිෙවෙන්වන් රත් සඳුන් පුටුෙකි.  
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ඡතර ෙක් වකාට වගන උන්ෙහන්වස් සමග බැස්වස්ෙ. ඒ ගසක් එහිම 
පිහිටුෙන ලි.  

බුදුරද අහසට නැගී අන්ධකාරෙක් මැවීෙ. එෙ වලෝකාන්තරික 
අන්ධකාරෙට සමාන විෙ. එෙ දැක බිෙපත් නාගවෙෝ ආෙුධ හැර දැමූහ. 
ෙධක සිත් ද ෙටපත් කරගත්හ. ඉක්බිති බුදු රද නරකෙ වපන්ො ිෙය 
වලෝකෙත් වපන්වීෙ. වමවස් බුදු රදුන් විසින් නාගවෙෝ දමනෙ කරන 
ලදහ. ෙම් තැනකට බුදු රද බැස්වස් නම් එතැන පාටලීසෑෙ නයෙන් ද 
අන්ධකාර සෑෙ නයෙන් ද ආවලෝක සෑෙ නයෙන් ද පර කට විෙ. පවළාල් 
ගවස් බාගෙක් වගාඩ නාගෙන්ට ද අනික් මාගෙ මූදු ෙැසි නාගෙන්ට ද 
අෙත් විෙ. 

 

59.  ුරු භක්තිය ඇති ගහරණ  
නෙග ් කථාව 

 

වහළිෙ දුර්මික්ෂ කාලෙකදී වඝෝණ නමැති එක්තරා බාලවෙක් 
මහල්ලකු සමග ඇවිිවන් මහා විහාරෙට ආවේෙ. ඔහු දුටු එක් 
වතරනමක් “මහල්ලා අත්හැර පැවිි වනාෙන්වන් කුමක් වහෙින්දැ”ෙි 
ඇසීෙ. “ෙයසනෙට පත් මා ෙැනිෙකු පැවිි කරන්වන් කෙවරක්දැ”ෙි 
බැලො කීවිට වතරනම වම්වතම අනාගතවේදී ශාසනවෙහි සැලකිෙ 
ෙුත්වතක් ෙන්වන් ෙෙි දැන ඔහු මහල්ලාවගන් වෙන්වකාට 
කරැණාවෙන් පැවිි කරවිෙ  මනාවස් ඉගැන්වීමද වකවළ්ෙ.  

පසුකලක වතරැන්ට බුදුරදුන්වග් උත්පත්ති ස්ථානෙ ආි පූනය 
ස්ථාන සතර ෙැඳීමට සිතක් උපණි. එතුමා සාමවණ්ර නම අමතා 
“පිණ්ඩපාතෙ වකාට ෙලඳා වමහිම ොසෙ කරෙ  මම චචතයෙන් ෙැඳ 
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නැෙත එන්වනයෙ”ෙි කීෙ. වහරණනම “මාවග් ජීවිතෙ ඇතිතාක් මම ඔබ 
අත් වනාහරින්වනයෙ”ෙි කීෙ. ඉක්බිති වතරනම ඒ වහරණනමත් කැටිෙ 
තෙලම්කාරෙන් සමූහෙක් සමග ගමනට පිටත් විෙ. ෙනෙ මැදදී 
වතරැන්ට ොතවරෝගෙක් උපණි. එෙ මාරාන්තික විෙ. එවිට වතරනම 
ඉතිරි මික්ෂූන්ට කථාවකාට “මම දැන් මරණෙට පත්ෙන්වනයෙ, ඔබ 
ෙහන්වස් ෙැඩිෙ මැනවි. හැමවදන විපතට පත්වීවමන් කම් නැතැ”ෙි 
කීෙ. ඒ සිෙලු මික්ෂූන් ගිෙ නමුත් සාමවණ්ර නම වනාගිවේෙ. වතරැන් 
විසින් පිටත් කරන ලද නමුත් ඔබෙහන්වස් ජීෙත්ෙ සිටින තුරැ මම 
වනාෙයෙ”ෙි කීෙ. වතරනම පිරිනිවිවේෙ. වහරණවතර දර එකතුවකාට 
යෙනිෙ දැවීෙ. එකල වම් කරැණ නිසා වදේරනුවග් ආසනෙ වසලවෙන්ට 
විෙ. ශකර  වතම අපර කට වේශෙකින් අෙුත් සාමවණ්ර නමවගන් පර ෙෘත්ති 
විචාරා ඒ නම සමග එක්වී වතරැන්වග් ශරීර පූනාෙ වකාට වහරණනම 
උතුරැ දඹිෙට වගනවගාස් මහාවිහාරෙක මහත් සෘද්ි ඇති වතරනමක් 
වෙත නෙත්ො “වම් මික්ෂූන් වෙතින් ඉවගන තමාවග් කටෙුතු කරගත 
මැනෙැ”ෙි කිො ගිවේෙ. වහරණනම සිෙලු පූනයස්ථානෙන් ෙැඳ 
මහවතරැන් වෙතින් තරිපිටකෙ ඉවගන වතරැන්වගන් අෙසර වගන 
වහළිෙට එන්ට පිටත් විෙ. මහාවකාට්ටටිවද්ෙ නම් තැනට පැයෙණි විට 
ඔහුට එක පදවෙක්හි සැකෙක් උපණි. වහවතම නැෙත හැරී වගාස් 
මධයම රාතරි කාලවෙහි විහාරෙට පැයෙණ මහ වතරැන්වග් කාමරවේ 
වදාරට ගැසීෙ. වතරැන් විසින් කුමකට ආවෙහිදැෙි විචාරන ලද්වද් 
“ස්ොමීනි, මට එක් පදෙක සැකෙක් උපණි, එවහෙින් ආවෙයෙ. එෙ මට 
විස්තර කළ මැනෙැ”ෙි කී විට “තා විසින් සිතන ලද්වද් එහි නිෙම 
අර්ථෙමෙ”ෙි වතරනම කීෙ. වහවතම එෙ අසාවගන වහළිෙට අෙුත් 
වබාවහෝ දහස්ගණන් මික්ෂූන්ට පාළි උගන්ො අර්ථ කිො දී පසු 
ෙර්ෂවේදී රහත් බෙට පත්විෙ. වහවතම ොසස්ථානවේ වතවෙනි 
මාසවේ පර ථම ොමවේදී පුෙඟු ිෙෙිවනහිද, මධයම ොමවේදී මහා 
විහාරවෙහි ද පශ්චිම ොමවේදී සෑගිරිවෙහිදැෙි එක රැෙකදී දහම් වදසීෙ. 
පොරණෙ කරන ිනවෙහි එතුමාවග් පර කාශෙ වමවස් විෙ. 
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(1) “බුදුන් වදසූ නොිංගබුද්ධ ශාසනෙ ෙම් පමණ ද ඒ සිෙල්ල 
මා විසින් ඉවගන පර කාශ කරන ලි. (2) මහර්ෂීන් ෙහන්වස්වග් 
ශාසනවෙහි හැම රතිෙක්ම මා විසින් අනුමෙ කරන ලි. මම සත්කාරෙ 
වනාකැමති වෙයෙ. මම ෙුගන්ධරෙට ෙන්වනයෙ”ෙි කිො වතරනම 
ෙුගන්ධර පර්ෙතෙට වගාස් පිරිනිවිවේෙ. ඉක්බිති (ආචාර්ෙ) මහවතරනම 
ිෙැසින් බලා පොරණෙ කිරීම සඳහා එහි ෙැඩිවේෙ. වද්ෙරානො ද 
“මනජ්ඣන්ත ක - වසෝණවතර පිරිනිවිවේෙ, පූනා පෙත්ෙන්වනයෙ”ෙි සිතා 
එහි ගිවේෙ. එහි ිෙයමෙ පූනාද ආර්ෙෙන්වග් පූනාද ෙූහ. වමවස් 
ආචාර්ෙෙරවෙෝ සත්කාර කරන ලදහ. 

 

60. ලජ්ජි සාෙගණ්රයන්ග ් කථාව 
 

වහළිෙ අනුරාධපුරවෙහි ධනාඪ්ය ෙූ මහවෙළඳ පෙුලක උපන් 
සත්හැවිරිි කුමවරක් ශරඬාවෙන් පැවිි වී පිරිසිදු වස් සිල් රකියෙන් විසී. 
ඒ කාලවේදී බරාහ්මනණතීය නමැති මහා දුර්මික්ෂ මෙ උපන්වන්ෙ. එවිට 
මහාවිහාරවේ රහත් වතරහු එක්ෙ එක් වතරනමක් “වම් මෙ සිංසිඳෙනු 
මැනෙැ”ෙි දැන්වීම පිණිස සක්වදේ රනු වෙත ෙැෙූහ. වදේරන “මම වම් 
මෙ සිංසිඳෙන්ට සමර්ථ වනාවෙයෙ  යෙනිසුන්වග් කර්ම විපාකවෙන් වමෙ 
හටගත්වත්ෙ. එවස් ෙුෙත් ෙම්වකවනක් මූවදන් එවතර ෙනු කැමති නම් 
මම ඔෙුනට ආරක්ෂාෙ සලසන්වනයෙ. ෙවමක් විෙදණ්ඩක් පමණ ෙූ 
ලීකඩක් ෙත් බදාවගන මූදට බසින්වන් නම් සැපවස් පරවතරට 
පැයෙවණන්වන්ෙ”ෙි කීෙ. වතරනම ඇවිත් ඒ කීම අනය වතරෙරැන්ට 
දැන්වීෙ. 

ඉක්බිති හැමපැත්වතන් ම මික්ෂූහු රැස්ෙූහ. ඒ ළදරැ 
සාමවණ්රෙන්වග් උපාධයාෙ වතරනම “මම ආන්ධර රානයෙට ෙන්වනයෙ  
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වතෝ කැමති නම් එෙ”ෙි කීෙ. වහවතම මෙුපිෙන් විචාරන්වනයෙෙි කිො 
අනුරාධපුරෙට වගාස් ඔෙුන් විචාවළ්ෙ. ඔෙුහු “කහෙණු විස්සක් වහෝ 
තිහක් දී ආහාරවේලක් ලබාගත හැකිෙුෙත් අපි ඔබ වපෝෂණෙ කරන්ට 
සමර්ථ වෙමු. එබැවින් පිටරට වනාගිෙමැනෙැ”ෙි කීෙ. ඔහුවග් 
උපාධයාෙවතවම් අන්ධකරටට ගිවේෙ. වහළිෙ රනුවග් මාලිගෙ තුළ 
එක් වතරනමක් ෙලඳෙි. වහවතම ෙලඳා විහාරවේ ෙසන එක් නමකටද 
ආහාර රැවගන එෙි. එකල සාමවණ්රෙන්වග් මෙ මස්සක් රැවගන 
මුළුනුෙර ඇවිද බත් යෙටක් පමණත් වනාලැබ ඇවිද ඒ කාරණෙ පුතර ොට 
දැන්වීෙ. කුමක් කළ හැකිදැෙි කී සාමවණ්ර නම විහාරෙට ොගත 
වනාහැකිෙ එහිම අසුන්හලක නිරාහාරෙ සත්ිනක් ගත වකවළ්ෙ. රාන 
කුලුපග වතරනම රනවගෙි ෙලඳා එක් නමකට පිණ්ඩපාතෙ රැවගන 
ෙන්වන් අසුන්හලට පිවිස ලෑල්ලක් මත නිදාහුන් විඩාෙට පත් වහරණ 
දැක නැගිටුො ආහාර අනුමෙකරෙෙි කීෙ. වහරණ නැගිට කල් ඇද්දැෙි 
ඇසීෙ. වතරනම “මා ඡාොෙ මැණ කී නමුත් වම් වතවම් මවගන් 
වේලාෙ විමසන්වන්ෙ”ෙි කිපී “ඔබට වේලාෙ මැනීවමන් ඇති 
පරවෙෝනනෙ කුමක්ද? වම් විෂම (= දුර්මික්ෂ) කාලවෙහි ආහාර අනුමෙ 
කරෙ”ෙි කීෙ. වමවස් කිෙන වතරනම සිල්ෙවතක් වනාවිෙ හැකිෙෙි 
සාමවණ්රෙන්ට විමතිෙක් උපණි. එබැවින් නැෙත මූණ ෙසාවගන 
නින්දට පටන් ගති  මා විසින් පුද්ගලො වනාසලකා ෙචනෙක් කිෙන 
ලදැෙි විපිළිසරට පත් වතරනම නැෙත වහරණනම නැගිටුවීෙ. වහරණ 
වතවම් “ඔබ විසින් විෂම ෙචනෙක් කිෙන ලි. මාවග් බඩෙැල් පිටත 
නික්මුණත් මම ඔබ අතින් පිණ්ඩපාතෙ වනාගනියෙ”ෙි කිො වම් 
ගාථාෙන්ද කීෙ: 

(1) වම් ශරීරෙ බිඳීවේො, වමහිම විසිරීවේො  මම ඔබවග් 
පිණ්ඩපාතෙ වනාගනියෙ. (2) බුදුරදුන්වග් ශරාෙකවෙෝ වමවස් 
ශීලසම්පන්න වෙති. ජීවිතෙ නැතිවෙතත් ඔෙුහු ශීලෙ වනාඉක්මෙති. 
වමවස් කිෙන ලද වතරනම ඒ සිංවේගවෙන් ඒ පිණ්ඩපාතෙ ඉෙත 
දැමීෙ. වමෙ ආජීෙපාරිශුද්ිෙ දක්ෙන කථාෙකි.  
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61. චිත්ත ුත්ත ගතරුන්ග ් කථාව 
 

වකාරණ්ඩ (=කුරණ්ඩක) වලන්හි ෙැසි චිත්තගුත්ත නම් 
වතරනමක් විෙ. ඒ වලණ ඉිරිවෙහි නා ගසක් විෙ. වතරැන් විසින් 
කිසිවිවටකත් හිස ඔසො ඒ නා ගස උඩ වනාබලන ලි. ඒ ඒ කාලවෙහි 
වකාළ - මල් - වකසුරැ ආිෙ ෙැටුණු විට මල් ආිෙ හටගත්වත් ෙෙි 
දැනගනී. ඒ වලවණහි සත් බුදුෙරෙන්වග් අමිනිෂ්කර මනෙ සිතිෙම් කරන 
ලද්වද්ෙ. තිස්හෙුරැද්දක් එහි විසූ වතරනම කිසි විටක ඒොද වනාබැලීෙ. 
තිස්ෙසකට පසු වතරනම රහත් විෙ. මහාවස්න නම් රනතුමා වතරැන්ට 
රනවගෙි ෙැලඳීමට ආරාධනා කවළ්ෙ. වතරනම සාෙුරැද්දක් රනවගෙි 
දන් ෙැළඳීෙ. පිරිනිවෙන කාලවෙහි ෙවමකුට මාර්ගඵලවෙහි සැකෙක් 
ඇත්නම් මාවගන් විචාරනු මැනෙැෙි කී විට රැස්ෙ සිටි මික්ෂූහු 
“ස්ොමීනි, වමවතක් කල් රනවගෙි ෙැලඳූ ඔබට රනුත් වද්විෙත් වෙන් 
ෙශවෙන් හැඳින ගත හැකිදැ”ෙි විචාළහ. “මට දැක හඳුනන්ට වනාහැකිෙ  
කටහඬින් හැඳින ගනියෙ”ෙි වතරනම කීෙ. රනු ෙඳින විටත් වද්විෙ ෙඳින 
විටත් වතරණුවෙෝ “මහරන නෙතිනු මැනෙැ”ෙි කීහ. ඒ වතරනම වමවස් 
සිංෙර කළ ඉඳුරන් ඇත්වත් විෙ. 

 

62.  ුද්දක තිසස් ගතරුන්ග ් කථාව 
 

ෙනෙැසි බුද්දකතිස්ස වතරනම තරැණ කාලවේදීම රහත් බෙට 
පැයෙණිවේෙ. එතුමා “ඉින් මම නගරෙක වහෝ ගමක ෙසන්වනම් නම් 
ඉගැන්වීම් ආි පලිවබෝධ ඇතිෙන්වන්ෙ. එබැවින් ෙනෙක වගාස් 
ෙසන්වනයෙ”ෙි සිතා ආරණයගත විෙ. එකම පෙුලක් වතරැන්ට තිස් 
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අෙුරැද්දක් උපස්ථාන වකවළ්ෙ. වතරනම තමාවග් ආෙුෂ පෙත්නා 
පර මාණෙ බලා ගෘහපතෙිාට “අද ඔබ පමණක් විහාරෙට ො ෙුතුෙ  
අනයෙන් වනාො ෙුතුෙ”ෙි කීෙ. “ස්ොමීනි ඔබ ෙහන්වස් කිෙන වදෙක් 
කරන්වනයෙ”ෙි කී විට එවස් නම් ෙෑෙ ද වපාවරාෙ ද රැවගන එෙෙි 
වතරනම කීෙ. ගෘහපතිො ඒ කී වස් විහාරෙට ගිවේෙ. වතරනම දර 
කපා වගනෙුත් ගලඋඩ වගාඩගසෙ ෙි කී විට උපාසකො එවස් 
වකවළ්ෙ. 

වතරනම මැටිපාතර ෙ ලෑලි ඇඳෙට නො තබා ගණ්ිෙ ගැටගසා 
ඒ ලෑලි තට්ටටුෙ මත්වත් පලඟ බැඳ හිඳවගන පරිිනිවිවේෙ. උපාසකො 
මැදරැෙ දක්ො දර කපා මහත් දරවගාඩක් ගසා වනාකල්හි ගමට ො 
වනාහැකැෙි සිතා ෙනමෘගෙන්ට මෙින් වතරැන්වග් කුටිෙටම ඇතුල් වී 
නිදා ගත්වත්ෙ. මධයම රාතරිවේදී වතරනම පිරිනිවිවේ ෙි වද්ෙතාවෙෝ 
යෙනිසුන්ට දැන්ෙූහ. යෙනිස්සු කල් ඇතිෙම ආදාහවනෝත්සෙෙ පැෙැත්වීම 
සඳහා මල්-සුෙඳ-ෙස්තර  ආිෙ රැවගන පිටත් ෙූහ. උපාසකො ද 
උදෑසනින් නැගිට වතරැන් පිරිනිවි බෙ වනාදැන ආශර මවෙන් පිට වී 
වතරනම සුදුසු කාලවේදී වගවදාරට එනො ඇතැෙි සිතයෙන් සිෙ නිෙස 
වදසට ගිවේෙ. ඒ ෙන වහවතම අසපුෙට ෙන යෙනිසුන් දැක “වකාහි 
ෙේදැ”ෙි විචාරා වතරැන්වග් ආදාහනෙ කිරීමට ෙන්වනමු”ෙි කී විට 
“වතරනම ජීෙත්ෙ සිටී  මම දැන් එතැන සිට එයෙ”ෙි උපාසකො කීෙ. 
“ඔබ වනාදත්වතහි”ෙෙි කිෙයෙන් යෙනිසුන් ඒ වදසටම ෙනවිට සැක සිති 
වහවතම එවස්ත් විෙ හැකැෙි කිෙයෙන් යෙනිසුන්වග් ඉිරිවෙන් ඉිරිවෙන් 
වගාස් වතරැන්වග් ආස්ොස පරාස්ොසෙන් නැති බෙ දැන මුලින් කපා දැමූ 
ගසක් වමන් බිමෙැටී හඩන්ටත් වපරවළන්ටත් පටන්වගන “අෙුරැදු 
තිහක් උපස්ථාන කළ මට වනාදන්ො කිසිෙක් වනාකිො පිරිනිවිවේෙ”ෙි 
විලාප කීෙ.  

ශකර  වතවම් විශ්ෙකර්මො ලො වදාරටු පසක් ඇති කුළු වගෙක් 
මො නන් අබරණින් සැරසුණු වද්ෙතාෙන්ට එෙ ඔසොගන්ට සලස්ො 
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කැපකරැ උපාසකො විසින් ඔසෙන ලද මෘතවද්හෙ කුළුවගෙි තේබො 
සත්දෙසක් පූවනෝත්සෙ පැෙැත්වීෙ. නැෙත තුන්ිනක් මුළුල්වල් ිෙසඳුන් 
සුණු ද මදාරා - වකාවබෝලීල - පරසතු මල් ද අහසින් ෙැටීවමන් 
කුළුවගෙ හාත්පස වොදුන් තුනක වපවදස ෙැසී ගිවේෙ. ෙම් ෙම් ගස් 
වකාඩි දරන්නට තරම් ශක්තිමත් ෙූොහු නම් ඒ ගස්ෙල ිෙයෙස්තරවෙන් 
සෑදූ වකාඩි එල්ෙන ලදහ. ිෙයතිර්ෙනාදවෙෝ පැෙැත්තාහ. වදවිවෙෝ 
යෙනිසුන්ට වපවනයෙන් සිටිොහ. සත්ිනක් මුළුල්වල් සාපිපාසාෙක් වහෝ 
මලමුතර  පහකිරීමක ්වහෝ වනාවීෙ. දරසෑෙමත්වතහි සඳුන් සුණු විසුරැො 
ගිනි දැල්ෙූහ. වමවස් වදවියෙනිස්සු එතුමන්ට මහත් සත්කාර සම්මාන 
දැක්ෙූහ. 

ඒ වතරැන්වග් පූර්ෙකර්මෙ වමවස්ෙි:- යෙන් වපර මෙෙකදී 
වහළිෙ උපන් වහවතවම් වගාපලු දරැවෙක් විෙ. ගෙෙන් රැකි වහවතම 
ෙැලිෙලින් චචතයෙක් සාදා වනාවෙක් ෙනමල් එක්වකාට එෙට පුදා 
උණකිලිල්ෙලින් වකාඩි සාදා බැඳ බටලී නලාෙක් පිඹ තමාවග් බඩ 
වබරෙක් වමන් සිතා ොදනෙ වකවළ්ෙ. ඒ උණකිලිල්වකාඩිෙල 
විපාකවෙන් ිෙයමෙ වකාඩි පහළ ෙූහ. බටලි නලාෙ පිීමම නිසා ිෙය 
තිර්ෙනාද ඇති ෙූහ. මල් පිදීවම් අනුසසින් ිෙයමෙ මල් ෙැටුණාහ. 

 

63. ෙලයවාසී චුල්ලසුෙනාවග ් කථාව 
 

වසාවහාෙුවරෝ සත්වදවනක් ද ඔෙුන්වග් මාර්ොවෙෝ සත්වදවනක් 
ද බාල වසාවහාෙුරිෙක් ද ෙූහ. ඔෙුහු වසාරකම*21 ද අන්කිසිෙක් ද 

                                                                 
21 වචාරිකාෙි පාළිවපාවත් වපවනන බැවින් වමවස් සිිංහලට නගන ලද නමුත් ඒ ෙචනෙ 
සැක සහිතෙ. 



 ඉතා පැරණි සිිංහල බණකතා පටුන වෙත 

140 

Non-commertial Distribution 

 

වකාට කැලෑවේ හටගත් අලවගඩි ආිවෙන් ජීෙත්ෙූහ. එක් වතරනමකට 
ද උපස්ථාන කළ ඔෙුහු රාතරිවෙහි ආහාරෙක් ලැබුණා නම් එෙින් 
වකාටසක් වතරැන්ට දීම සඳහා තැන්පත් කළහ. එක්කලක සිෙුම් 
ෙස්තර ෙක් ලැබ ඔෙුහු “වමෙ අවප් මාර්ොෙන්ට වෙෝගයෙ, නමුත් ඔෙුන්ට 
දීමට පර මාණෙත් වනාවේ. අවප් නැගණිෙ රැක් සුඹුලුෙලින් විෙූ 
වපාත්කාෙක්*22 අඳිෙි. එබැවින් එෙ ඈට වදමු”ෙි කථා වකාට ෙස්තර ෙ 
නැගණිෙට දුන්හ. ඕ එෙ අඳින්ට පටන් ගති. ඔෙුන්වග් කුලුපග 
වතරනමවග් සිෙුරද නරාපත්ෙ තිබුණි. නමුත් ෙස්තර  ලබාගත හැකි 
පිළිවෙළක් ඇති වනාවීෙ. වතරනම වගවදාරට ඇවිත් ඇෙ ඉිරිවෙහි සිටි 
විට ඕ වතාවමෝ පරණ ඇඳුම වගනැවිත් වතරැන් ඉිරිවෙහි තැබීෙ. 
“මික්ෂූන්ට රැක් සුඹුලු ෙස්තර  අකැපෙ”ෙි වතරැන් කී විට ඕ තමාවග් 
පරණ වපාත්කාෙ ඇඳවගන අලුත් ෙස්තර ෙ වතරැන්ට පිදී. 

එවස් ෙස්තර ෙ පිදූ ඕ වසාවහාෙුරන් තර්නනෙ කරනො ඇත ෙන 
බිවෙන් තමන් විසූ පැල්පවතන් පිටවී වගාස් ෙනෙට ඇතුල්ෙ විසී. 
වසාවහාෙුවරෝ හෙස් වී ඇවිත් සුමනාෙ වකාහිදැෙි සිෙ බිරිෙන්වගන් 
ඇසූහ. “වතරැන්ට අලුත් ෙස්තර ෙ දී ඔබට බිවෙන් සැඟවී සිටින්නීෙ”ෙි 
කීවිට “අපිත් වතරැන්ට වදන්ට කැමතිෙ සිටි නමුත් නැගණිෙට 
ෙස්තර ෙක් නැති බැවින් ඈට දුනියෙ. ඉින් වතරැන්ට වදන ලද්වද් නම් 
අපි එෙ අනුමත කරමු”ෙි ඔෙුහු කීහ. ඒ කීම ඇසීවමන් තරැණිෙ 
සැනසීමට පත්විෙ. එක්තරා වද්ෙතාෙක් මෑ කළ අපහසු කරිොෙ දැක 
මහපසුම්බිෙක ිෙය ෙස්තර  පුරො එෙ ඈ නිදන ලෑලි තට්ටටුවේ හිස 
පැත්වත් තැබීෙ. ඇතැම් වකවනක් සක්වදේ රන එවස් වකවළ්ෙෙි කිෙත්. 
ඕ වගට ඇතුල් වී ලෑලි තට්ටටුවෙහි නිදන්නී හිසපත්ත අතගා පසුම්බිෙත් 
එහි තිබුණු ෙස්තර ත් දැක වසාවහාෙුරන් ද ඔෙුන්වග් බිරිෙන් ද නැගිටුො 

                                                                 
22 වපාත්ථකාෙ කුමක්දැෙි හරිහැටි වත්රැම් ගත වනාහැක. කිඳුරිෙන් පිළිබඳ කථාවෙහිත් වමෙ 
වපවන්. ගවොමක් ෙැනි එකකැෙි සිතයෙ.  
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එෙ වපන්වීෙ. ඔෙුහු එෙින් කැමතිතාක් ෙස්තර  ගත්හ. වතරැන්ට ද ෙස්තර  
දුන්හ. වතරැන් වෙත ආ අනය මික්ෂූන්ට ද දුන්හ. ිරාගිෙ තුන්සිෙුරැ 
ඇති මික්ෂූන්ට තුන්සිෙුරට සෑවහන තරම් ෙස්තර  දුන්හ. ඒ කාරණෙ 
පර කට වීවමන් සද්ධාතිස්ස මහරනුට දැනගන්ට ලැබී රනතුමා යෙනිසුන් 
ෙො ඇෙ වගන්ො පර ෙෘත්ති විචාරා ඇෙ තමාවග් පාදපරිචාරිකාෙක් 
බෙට පත් වකවළ්ෙ. 

ඕ ිෙයෙස්තර ෙලින් මහසෑෙ ෙසා වකාඩි ද නැිංවීෙ. ඒ වකාඩි ඈ 
ජීෙත්ෙ සිටිනතාක් පැෙැත්තාහ. ඒ වසාවහාෙුවරෝ වතරැන් වෙත පැවිිෙ 
කමටහන් වගන රහත්බෙට පැයෙණිොහ. කුමරිෙ වසෝොන් ඵලෙ ලැබී. 
ඇවග් මරණාසන්න කාලවෙහි ිෙයරථෙන්වග් පැයෙණීම වපර වමන් 
විස්තර කළ ෙුතුෙ. 

 

64. දු ී මිනිසාග ් කථාව 
 

වහළිෙ ගම්ෙැසි එක් දුගී යෙනිවසක් මාරාන්තික වේදනාෙලින් 
වපළුවණ් මික්ෂූන් පස්නමක් වගන්ො දනක් දුණි. එෙින් සතුටට පත් 
වහවතම බිරිඳට කථාවකාට “මාවග් ෙස්තර  වදකක් ඇත. මම එෙ 
අන්තිමදානෙ ෙශවෙන් පුදනු කැමැත්වතයෙ  එෙ වගවනෙ”ෙි කීෙ. 
“හියෙවෙනි, ඔබ මළවිට මෘතශරීරෙ ෙැසීමට වෙන ෙස්තර ෙක් නැතැෙි” 
බිරිෙ කීෙ. එවිට ඒ යෙනිසා “අඥාන ස්තරිෙ, මම ජීවිතාන්තෙ දක්ො වම් 
සිරැර සරසන්ට මහන්සි ගත් නමුත් එෙ කළ වනාහැකි විෙ. මළකල්හි 
ිරාගිෙ ලීකඩක් ෙැනිෙූ බලුකැනහිලුන්ට ආහාර ෙූ වම් සිරැවරහි 
සැරසිෙ ෙුතු කමක් තිවේද? පින් කිරීම ඊට ෙඩා වෙවහකැ”ෙි කිො එෙ 
වගන්ො වගන සිංඝොට පූනා වකවළ්ෙ. ෙස්තර  තිබුණු වපට්ටටිවෙහි 
තෙත් ෙස්තර  වනෝඩුෙක් තිවබනු දැක වදවෙනි වතරැන්ට දුණි. ඉන්පසු 
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පහළ ෙූ ෙස්තර  වතවෙනි සිෙුවෙනි පස්වෙනි වතරෙරැන්ට ද දුණි. 
විස්මෙට පත් උපාසකො බිරිෙ අමතා “වසාඳුර ආශ්චර්ෙෙක් බලෙ  
වබාවහෝ කලක් ෙස්තර  රැවගන දුන්නත් ෙස්තර ෙන්වග් ක්ෂෙවීමක් 
වනාදකියෙ. එබැවින් බුදුරදුන් විසින් “දදවතා පුඤ්්ඤ්ිං පෙ නඪ්ති” ෙනාිෙ 
වදසන ලි. වදන්නාට පින ෙැව න. 

ඉක්බිති අනය මික්ෂූන්ද වගන්ො ෙස්තර  විකුණාගත් මුදලින් දන් 
සපො ෙස්තර  ද පිදීෙ, ෙම්ෙම් මික්ෂුනමක ්සිෙුරැ සඳහා ෙස්තර  කැමති වී 
නම් ඔෙුන්වග් පාතර  පුරො ෙස්තර  දුණි. වමවස් වදාවළාස් දහසක් 
මික්ෂූන්ට ෙස්තර  වදන ලි. ඉක්බිති රැහුවණ් නිෙැසි මහාපදුමවතර 
ඔහුට දහම් වදසීම සඳහා පැයෙණිවේෙ. උන්ෙහන්වස් 
චතුධාතුෙෙත්ථානෙ*23 වදසන විට උපාසකො අනාගායෙ ඵලෙට පත්විෙ. 
ඔහුවග් බිරිෙ වසෝොන් ඵලෙ ලැබීෙ. උපාසකො මැරී අකනිටාමෙවනහි 
උපන්වන්ෙ. උපාසිකාෙ පසුකලක යෙෙවගාස් ශකර ොවග් අගවමවහසි 
විෙ. රනවතම උපාසකොවග් කීම (අනාගාමී ෙූ බෙ) අසා මහත් 
සත්කාරවෙන් ආදාහනෙ කරවීෙ. 

 

65. තරුණ භික්ෂුණීන් ගදගදනග ්  
කථාව 

 

                                                                 
23 පෘකාවි ආි ධාතු සතවර් විස්තරෙ 
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වහළිෙ කම්පුෙ ගම*24 තරැණ වමවහණිවෙෝ වදවදවනක් ගවග් 
නෑමට ගිෙහ. නාන්නා ෙූ ඒ වදවදනවගන් එක් වමවහණක් කිඹුවලක් 
අල්ොවගන ඉෙුර අසලින් ඇදවගන ගිවේෙ. වදවෙනි වමවහණිෙ 
කෑගසන්ට පටන් ගති. ඇතැම් යෙනිස්සු බිවෙන් පලා ගිෙහ. එක් 
යෙනිවසක් ඉිරිෙට අෙුත් “ආර්ොවෙනි, වම් කිවමක්දැ”ෙි ඇසී. ඇෙ ෙහා 
වගාඩට ඇවිත් “කිඹුවලකු විසින් ඕ අල්ො ගන්නා ලදැ”ෙි කීෙ. 
“ආර්ොවෙනි, මෙ වනාවෙනු මැනවි  මම ඇෙ මුදෙන්වනයෙ”ෙි කිො 
කිරිච්චිෙ අතට වගන ිෙට බැස්වස්ෙ. කිඹුලාට අසු ෙූ මික්ෂුණිෙ 
කිඹුල්කවටහි කම්පා වෙයෙන් වම් යෙනිසා මා මුදොගන්ට එන්වන් ෙෙි 
දැන “මට ජීවිතෙට ෙඩා බුදුන් පැණ ෙූ ශික්ෂාපදෙ රැකීම මැනෙැ”ෙි 
සිතා උපාසකෙ, මා වෙත වනා එෙ, මා ස්පර්ශ වනාකළ මැනෙැ”ෙි 
කීෙ.25 ඒ කීම සමගම කඹිුලා මික්ෂුණිෙ අත්හැර ිවෙහි ගිලුණි. පීනා 
ගිෙ යෙනිසා ඇවග් පැත්තකින් සිටිවේෙ. ඈ වගාඩට ඇවිත් එහිම නැෙතී 
මාෙනා වකාට රහත්ඵලෙට පත් විෙ. ඉතිරි මික්ෂුණිෙ වබාවහෝ දුර 
පලාගිෙ නමුත් ගිංඉෙුවර් සිටවගන දුකට පත් වෙවහලිෙ දැක නැෙත 
හැරී ආෙ. වමහිදී තුොල ලැබූ මික්ෂුණිෙට මහත් වේදනා ඇති ෙූ නමුත් 
පුරැෂෙන් විසින් ඔසො වගනෙනු ලැබීමට වනා කැමතිෙ අහසට නැගී 
ගිෙහ. (වම් අෙසාන වකාටවස් පාළිෙ වබාවහෝ ෙයාකිල බැවින් නිෙැරි 
පරිෙර්තනෙක් ිෙ වනාහැක. ෙන්තයෙන් අදහස දක්ෙන ලි). 

 

 

                                                                 
24 කපුගම විෙ හැක. 

25 පුරැෂෙකු ස්පර්ශ කිරීවමන් මික්ෂූණිෙක් පාරාජිකාපත්තිෙට පැයෙවණ්. එබැවින් වමවස් 
කිෙන ලි.  
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66. ලේ කර්මණයාග ් කථාව 
 

උතුම් වහළිෙ ෙසන යෙනිසුන් අතර පර කට ෙූ මනහාසු්මන නමැති 
මහාධර්ම කකාක වතරනමක් විෙ. රනතුමා ඒ වතරැන් ලො වෙස්සන්තර 
නාතකෙ වද්ශනා කරවිෙ. එක් ලම්බකර්ණ ෙිංශික (= එල්වලන කන් 
ඇති) කුල පුතරවෙක් තමාවග් අඹුදරැෙන් සමග ඇතිරිලි - කම්බිලි - 
පලස් ආිවෙන් ෙුත් ොහනෙක නැගී බණ ඇසීම සඳහා ආවේෙ. ධර්ම 
කකාකො පළමුවෙන් වෙසතුරැ රනුවග් දන් දීම ගැන කීෙ. එෙසා 
ලම්බකර්ණ වතවම් තමාවග් ආමරණ දන් දුණි. දරැෙන් දන් දීවම් 
වකාටස කී විට තමාවග් දුෙක් දන්දුනි. මද්රි වද්විෙ දන්දීවම් වකාටස කී 
විට තමාවග් මාර්ොෙ දන් දනි. සිෙල්ල දී පසුෙ ධර්මකකාක වතරැන් 
ඉිරිවේ බිම ෙැතිර “මාද දාසෙකු වකාට වදයෙ”ෙි කීෙ. ඉක්බිති වතරනම 
මහෙැස්සක් ෙස්ෙන්නාක් වමන් දහම් වදසීෙ. අෙසන්හිදී ලම්බකර්ණ 
වතවම් තමා දුන් වදෙට ෙටිනා ධනෙ දී සිෙල්ල නිදහස් වකාට 
ගත්වත්ෙ. වමවස් නුෙණැත්වතෝ වමෝගෙන්වග් සාරෙ ගනිත්. 

 

67.  ත්ෙුල දුන්නහුග ් කථාව 
 

වහළිෙ එක් යෙනිවසක් බත්මුලක් බැඳවගන ගමනක් ගිවේෙ. 
අතරමගදී සාගින්වනන් වපළී දුර්ෙල ෙූ මික්ෂුනමක් දැක “මට ආහාර 
නැතිෙ ගිෙත් වම් මික්ෂුනමට දන් වදයෙ”ෙි සිතා ඔහු වෙත එළඹ ෙැඳ 
“ස්ොමීනි, ගසක් මුලට ෙැඩිෙ මැනෙැ”ෙි කීෙ. ඒ ඉල්ලීම වලස ගසක් 
මුලට පැයෙණි ඒ මික්ෂු නමවග් පාතර ෙ වගන ධමකරකවෙන් පැන් 
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වගනෙුත් වසෝදා ආහාරෙ පාතරවේ දමා දී සකසා ෙැන්වද්ෙ. වතර නම 
ෙැලඳීෙ. 

වහවතම හෙස ගමට ෙනු කැමති ෙුෙත් ොගත වනාහැකිෙ 
අතරමග නිදා ගත්වත්ෙ. එහි ඔහු අඳුනන කිසිවෙක් වනාවීෙ  නෑවෙෝ ද 
වනාෙූහ. එබැවින් බලෙත් වේදනාවෙන් වපළී මරණෙට පත්ෙ මනානවක 
ගවම් ඇමති පෙුලක පිළිසිඳ ගත්වත්ෙ. එතැන් පටන් ඇමති කුලෙට 
අමිෙෘද්ිෙක්ම සිදුවිෙ. එහි උපන් වහවතම මහත් සත්කාරවෙන් ෙැඩුණි. 
ඒ වගෙ කරා එක් වතරනමක් පැයෙවණ්. ළදරැො වතරැන් වකවරහි දැඩි 
වපර්මෙක් ඇතුෙ ටික ටික බණ අසෙි. පසුෙ පැවිිවෙන්ට සිතක් උපදො 
වගන මෙුපිෙන්වගන් අෙසර ලබා වදාවළාස් හැවිරිි කල්හි පැවිි විෙ. 
පැවිි වී සත් ිනකින් රහත් විෙ. ඔහුවග් උපාධයාෙ වතරනමත් රහත් 
නමකි. කල් ඇෙෑවමන් වහවතම මහවතරනමක් විෙ. 

මලෙොසී මනහාසිංඝරක්ිත වතරැන්වග් ශිෂය ෙූ තුන්සිෙනමක් 
රහතන් ෙහන්වස් ෙූහ. ගරාමොසි සිංඝරක්ිත වතරැන්ට ද, 
අරිෙවිහාරොසී ම්මනගතත්ත වතරැන්ට ද සිතුල්පේෙැසි දීඝමාණක 
අභයවතරුන්ට ද රහත් ශිෂයවෙෝ තුන්සිෙෙ බැගින් ෙූහ. ඒ ඒ විහාරෙල 
රැස්ෙූ ෂඩමිඥා ඇති ඒ වතරෙරැන්ට “වහට වකාතැනකට සිෙු පිණිස 
ෙන්වනමුදැ”ෙි විතර්කෙක් උපණි. සිෙලුවදන දානවතරැන්වග් පින 
විමසන්වනමුෙි කථාවකාට වගන පසුදා මහවතර සතරනම පිරිෙර 
මික්ෂූන් සමඟ මනා වස් හැඳ වපාරොවගන අහසින් එතැනට ආහ. ඒ 
අෙස්ථාවෙහි දානවතර චචතයෙට නැවගනහිර වදස චිත්තමාලක 
නමැති මලුවෙහි හුන්වන් වතරෙරැන් දැක දෙල් ෙූ කල්හි පැයෙණිොහෙි 
කිෙයෙන් කැඳ සපෙන පන්සල ඉිරිවෙහි ෙූ මාලගසමුල සිටිවේෙ. 
සර්ොලිංකාරවෙන් සැරසී සිටි වද්ෙතාො වතරනම වම් ගසෙටට 
පැයෙණිවේ මා විමසීමට විෙෙුතු ෙෙි සිතී. වතරනම ඔහුවග් සිතිවිල්ල 
දැන පිරිෙර සහිත වතර සතරනම කැටිෙ ගිං ඉෙුරට පැයෙණිවේෙ. ඒ 
විහාරෙ පිහිටිවේ ගිංඉෙුරකෙ. නාරන වතරෙරැ ෙැඩිොහෙි දැන 
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සත්රැෙන් මණ්ඩපෙක් මො නානාවිධ විසිතුරැ මල්දම් එල්ො වනාවෙක් 
කැවිලි සහිත දානෙක් පිරිනැමීෙ. හෙස්ෙරැවේ හැමවදනාෙහන්වස් එක්ෙ 
වමෙ කුමන කුශලකර්මෙකවග් ඵලෙ දැෙි ඇසූහ. දානවතර බත්මුල දීවම් 
විපාකෙ ෙි කීෙ. 

 

68. ලජ්ජි ගතරුන්ග ් කථාව 
 

වහළිෙ සතික කඩවරාද නමැති තැන වතචීචරික ෙූ 
පිණ්ඩපාතික ෙූ එක් වතරනමක් රාතරිවෙහි මල පහ කිරීම සඳහා 
නික්යෙවේෙ. බරෙූ වදපට අඳනෙ පහතට බහා උක්කුටුකවෙන් (ඇණ 
තිො) හිඳවගන “අන්ධකාරවෙහි කිසිෙකු විසින් දැක්ක හැකැ” සැක සිතා 
එතැනම සිටවගන සිටිවේෙ. එතුමන් දැක සක්මන වකළෙර ගවස් 
අිගෘහිත වද්ෙතාො සාධුකාර දුණි. මිමයස්ථ වදවිෙන් ආිවකාට 
අකනිටාමෙනෙ දක්ො වදවිවෙෝ “බුද්ධශරාෙකවෙෝ වමවස් හිරිඔතප් 
වදකින් ෙුක්තවෙති”ෙි කිෙයෙන් සාධුකාර දුන්හ. 

 

69. ගරෝහණ ගතරුන්ග ් කථාව 
 

වහළිෙ වරෝහණ වතරනම පර්ෙතාශරිත වසනසුනක් වසාෙයෙන් 
අෙුත් (වරෝහණපර්ෙතවේ) ගුහාෙක ොසෙ කරෙි. එක් ඇවතක් රාතරි 
අන්ධකාරවෙහි සක්මන් කරන මික්ෂූන් මරන්වනයෙෙි සිතා අෙුත් 
සිටිවේෙ. වතරනම විදුලි වකාටන විට ඒ එළිවෙන් ඇතු දැක්වක්ෙ. ඇතා 
වනාවසල්වෙෙි. උවග් ආශ්ොස ොතවේ හඬ ද ඇවස්. වතරනම වගාස් 
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ඇතාවග් පා සතර මැද පලඟ බැඳවගන “වමතැනදී රහත්ඵලෙට පැයෙණ 
නැගිටින්වනයෙ”ෙි අිෂ්ඨාන කර වගන හුන්වන්ෙ. ජීවිතවෙහි අවප්ක්ෂා 
නැතිෙ මාර මුඛවෙහි හිඳවගන විදසුන් ෙඩා ඒ වතරනම රහත් විෙ. 
එෙින් නැගිට ඇතා අමතා “වතෝ මා ෙිංචාකරනු කැමැත්වතහි  මම තට 
ෙිංචා වකවළයෙ”ෙි කීෙ. ඇතා මෙ වී පලාගිවේෙ. ඒ වතරනම 
පිරිනිවෙන කල්හි පර කාශෙක් කරයෙන් “ඇෙැත්නි මා විසින් ඇතාවග් පා 
මැද හිඳවගන රහත් ඵලෙ ලබාගන්නා ලි. ඉින් බුදුරද ෙැඩ සිටිවේ 
නම් මාවග් හිස අත ගාන්වන්ෙ  වමවස් පටන්ගත් වීර්ෙ ඇත්වතෝ ෙේ” 
ෙෙි කීෙ. 

 

70. උසභමිත්තග ් කථාව 
 

වහළිෙ බරාහ්මණතීෙ නමැති වදාවළාස් ෙර්ෂවෙක් පැෙති 
දුර්මික්ෂෙක් විෙ. නනපදෙැසිවෙෝ ද ගම්ෙැසිවෙෝ ද ෙන සිෙලු වදන 
කඳුරටට පිවිසිෙහ. ඔේහු වකාළ ෙර්ග කයෙන් ජීෙත්ෙූහ. කර මවෙන් ඒ 
දුර්මික්ෂෙ සිංසිඳී ගිෙ පසු ඒ යෙනිසුන් තමන්වග් ගම්රටෙලට ආවිට 
විනාශ වී ගිෙ සිෙ නිවෙස් දකින්ට ලැබුණි. ඔෙුහු ලී දඬු හා ෙහල් 
වහාෙන තෘණ ආිෙ නැෙත වගනවිත් වගෙල් සාදා ගත්හ. එක් 
ගම්මුළාදෑනිවෙක් ලී දඬු ආිෙ වගනැවිත් මික්ෂූන්වග් පරණ 
ආසනශාලාෙක් ඉිරිවෙහි එක් කණුෙක් පමණක් සිටුො වගෙක් 
වගාඩනැිංවිෙ  අනයවෙෝ ද එෙ දැක එක් කණුෙ බැගින් සිටුො වගෙල් 
සෑදූහ. ඒ සිෙලු වදන එක්ෙ ආසනශාලා මියෙවෙහි ළිඳක් කැපූහ. 
ගම්වදටුො වගාන් රෑපෙක් සාදා ඒ රෑපවේ වබල්වල් බැඳි ෙටිනා 
ෙස්තර ෙකින් රෑපෙ ෙසා අසුන්හලට පැයෙණ සිංඝොට පූනා වකාට 
“ස්ොමීනි, වම් වගාන්රෑපෙ වබදාවගන පරිවමෝග කළ මැනවි. එෙට 
ෙටිනා යෙල මම වගෙන්වනයෙ  ෙස්තර ෙ සිෙුරැ පිණිස වේො (රෑපෙ 
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සෑදීමට ගත් හණවරි ද ලී දඬු ද ඔබවග් පරවෙෝනනෙ සඳහා වේො”ෙි 
කීෙ)  

වහවතම මරණින් පසු පාටලීපුතරවෙහි ධනෙත් පෙුලක පිළිසිඳ 
ගති. ඔහුවග් මෙ ෙූ ගෘහණිෙවග් ඇවඳ් හිස පැත්වතහි සත්රැෙන් 
වගාන්රෑපෙක් වපාවළාවෙන් ටිකක් මතුවී වපනුණි. කුසවෙහි දරැගැබ 
ෙැවඩන්නා වස් වම් වගාන්රෑපෙ ද ිනපතා ෙැඩුණි. කුමරා මෙුකුසින් 
නික්වමන විට වගාන්රෑපෙ ද වපාවළාවෙන් සම්පූර්ණවෙන් නික්මුණි. 
වගාන්රෑපෙ සමග උපන් බැවින් ඕ හට උමෙයෙත්ත ෙෙි නම තැබූහ. 
ඔහුවග් මෙ මානනෙක් වගන වගාන් රෑපෙ සමීපෙට වගාස් “ඉින් 
මාවග් පුතාවග් පිනින් හටගත්වත් නම් සත්රැෙන් ෙගුරෙ”ෙි කීෙ. එවිට 
වගාන්රෑපවෙන් සත්රැෙන් ෙැගිරී මානනෙ පිරී ඉතිරී ගිවේෙ. වමවස් 
චෙශර ෙණොවග් මද්ර ඝටෙ ලැබුණ කලක වමන් ඔෙුන්ට සම්පත්තිවෙන් 
අඩුෙක් නැතිවිෙ. 

කුමරා කර මවෙන් ෙැඩී එක් ිනක් උෙන්වකළිෙට ෙනු කැමති 
විෙ. උෙනටත් වගටත් අතවරහි සත්රැෙන් ගමන් මඩුෙක් මැෙුණි. 
උෙනට ෙන වහවතම සාරමසක් ඒ මණ්ඩපවෙහ ිගත කරෙි  හැරී එන 
විටත් හාරමසක් රැෙන් මණ්ඩපවෙහි ගත කරෙි. වහවතම සිෙ නිවෙසට 
අෙුත් “සත්රැෙන් මණ්ඩපවේ ෙම් ෙම් වදෙක් ගනු කැමති නම් ඒො 
ගනිත්ො”ෙි යෙනිසුන්ට කිෙෙි. යෙනිස්සු තමන් කැමති කැමති වද් වගන 
වගාස් තුමූද ධනෙත්තු ෙූහ. ඔෙුහු උසමයෙත්තවග් ෙර්ණනාෙ කිෙන්ට 
පටන් ගත්හ. රනුට වම් ගුණකථාෙ අසන්ට ලැබී උසමයෙත්තො මරෙන්ට 
අදහස් වකාට ඇමතිෙන්වගන් විචාවළ්ෙ. ඔහු මරන්ට වනාහැකිෙෙි 
ඇමතිෙන් කී විට රන ඔහු උෙනට ගිෙ විට ඔහුවග් මෙුපිෙන් සිර 
කරෙන්වනයෙෙි සිතා ඒ කාලෙ පැයෙණි විට ඔෙුන් සිරමාරෙට ගන්ට 
නිෙම වකවළ්ෙ. 

ෙෘෂමයෙතර  ඒ උෙනට වගාස් හැරී ආවිට තමාවග් මෙුපිෙන් 
වනාදැක ආරක්ෂකෙන්වගන් විචාරා රනු විසින් සිර කරෙන ලද බෙ දැන 
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සිංවේගෙට පත්ෙ “මාවග් මෙුපිෙන් සිරකිරීමට සමර්ථවෙක් වමවලාෙ 
ඇද්දැ”ෙි කිෙයෙන් තමාවග් වබල්වල් බැඳ තිබුණු පූන නූල රැවගන 
යෙරිකුවේෙ. එකල්හි ඒ රන බිම ෙැටී වපරවළන්නට පටන් ගති. වෙදෙරැ 
පිළිෙම් කිරීමට අසමර්ථ ෙූහ. රන වතවම්ම කාරණෙ ෙටහා වගන 
ඔහුවග් මෙුපිෙන් නිදහස් කරවීෙ. රටෙැසිෙන්ට වම් කාරණෙ දැනගන්ට 
ලැබී “උසමයෙත්තවග් නිර්වදෝෂී මෙුපිෙෙරැ සිරකරන ලදහ”ෙි කිපී දඬු 
මුගුරැ ආිෙ වගන රනු මරා “කෙවරක් රනෙන්වන්දැ”ෙි උද්වඝෝෂණෙක් 
කළහ. දනේ ෙැසිවෙෝද නාගරිකවෙෝ ද එක්වී “අනයෙකුට රනකම් 
වනාකළ හැකිෙ. ෙෘෂමයෙතර ො රනබෙට පත් කළ ෙුතුෙ”ෙි කිො එවස් 
කළහ. වහවතම ධර්මවෙන් රානයෙ වකාට තරිවිධ රත්නෙ පුදා මරණින් 
මත්වතහි වදේවලාෙ උපන්වන්ෙ. 

 

71. රිදී පර්මවතගය් කථාව 
 

වහළිෙ එක් ගෘහපතිවෙක් ඉදුනු වකාස් වගඩිෙක් ලැබී 
කාලවඝෝෂණෙ වකවළ්ෙ. කඳුරට ෙැසි රහත් සත්නමක් ඒ ශේදෙ අසා 
එහි අෙුත් වකාස් මදුලු පිළිවගන එෙින් සෙනමක් එක්මගකින් ගිෙහ. 
මලෙගිරි ෙැසි වතරනම එක් වලණක ොසෙ කරෙි. ඒ වතරනම 
උපාසකො අමතා “වමෙින් වකාටසක් මටත් ලැබිෙ ෙුතුෙෙි ඒ 
වතරෙරැන්ට කිෙෙ”ෙි කිො ඔහු ඒ වතරෙරැන් වෙත ෙැවීෙ. ඒ 
වතරෙරැ ඔහු ලො එහි තිබුණු ඇත්ලඩ ද කසල ද ඉෙත දම්මො 
මදුලුෙලින් වකාටසක් දුන්හ. වහවතම ඒ වකාටස වගනෙුත් 
මලෙගිරිොසී වතරැන්ට දුණි. වතරනම ඒ උපාසකොට “වම මඟින් 
ෙෙ”ෙි කීෙ. වහවතම ඒ මගින් ෙන්වන් විශාල ෙූ රිදී වගාඩක් දැක ඒ 
බෙ දුටුගැමුණු රනුට දැන්වීෙ. රන වතවම් ගැල් පන්සිෙෙකින් ඒ රිදී 
වගන්ො මහසෑෙ සාදන විට රිදී තහඩුෙක්  
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රිදී මහසෑවේ අත්තිොරමට දැමීෙ. ඒ උපාසකොට ද රන්අබරණ 
ආිෙ දී උසස් තනතුරක් දුණි. වහවතම මහාඅිපතිවෙක් විෙ.*26 

 

72.  ණ ඇසූ ෙත්සයයාග ් කථාව 
 

නැෙකින් ගිෙ එක් මික්ෂුෙක් මූවද්දී ධම්මසිංගණිවේ චත්තුප්පාද 
වකාටස කට පාඩවමන් කීෙ. එක් මත්සයවෙක් ඒ ශේදෙ අසා පස්වසන් 
පස්වසන් ආවේෙ. යෙනිසුන් විසින් විින ලදුෙ මරණෙට පත් ඌ 
ධනාඪ්ය ෙූ මහා සාරකුලෙක උපන්වන්ෙ. මික්ෂූන් දැකීමට පරිෙ ෙූ 
වහවතවම් සත් හැවිරිි කල්හි පැවිිෙ තරිපිටකෙ ඉවගන සද්ධා සුමන 
වතරෙෙි පර කට විෙ. වහවතම චචතයෙන්දනාවේ වගාස් නාගදීපෙට 
පැයෙණ චූලගිරි-මහාගිරි වදක අතවරහි ෙූ දුටුගැමුණු රනුවග් උෙවනහි 
සිත් අලො වෙවස්. එහි විසූ ඒ වතරනම් එහිදීම බුද්ධානුස්මෘතිෙ ෙඩා 
රහත් විෙ. 

 

73. ෙහාධේෙනන්ි ගතරුන්ග ් කථාව 
 

චූලගිරි නිෙැසි මහාධම්මනන්ද්ි නමැති අෙොදදාෙක වතරනම 
ගිංගා වදක ිගින් තුන් වොදුන් පමණ ඇති වපවදසක ධමකරකෙක 

                                                                 
26 වම් කථාවේ පාලිෙ ෙයාකිලෙි. අදහස වගන වම් අනුොදෙ වදන ලි. 
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පර මාණ ඇති*27 චචතය දහසක් කරො ඒ මුළු වපවදස පැතිවරන වස් 
තැබීෙ. වම් වතරනම (මාෙනානුවෙෝගීන්ට) අෙොද දීවමහි සමථමවෙකැෙි 
අසා මාගම මහාවිහාරවේ ෙසන වදාවළාස් දහසක් මික්ෂූහු තුන් ෙරක් 
වතරැන් වෙත (එහි පැයෙවණන වස්) දූතෙන් ෙැෙූහ. දූතෙන් ෙශවෙන් 
ආ මික්ෂූහු රහත් බෙට පැයෙණ එහිම විසූහ. ඉන්පසු එක්තරා මහළු වී 
පැවිි ෙූ නමක් දූතො ෙශවෙන් ෙැෙූහ. වහවතම වගාස් “ස්ොමීනි, 
රහත් මික්ෂූන්වග් කීම පළිිවනාපින්වන් කුමක් වහෙින්දැෙි ඇසීෙ. “මම 
ඔෙුන්වග් කීම කරයෙ  ඔෙනු්ට මස් වල් ෙුෙත් වදන්නට කැමත්වතයෙ” ෙි 
කිො මහවතරනම ඒ මික්ෂුෙට දහම් වදසීෙ. වහවතම රහත් බෙට පත් වී 
ගිවේෙ. දම්මනන්ි වතරනමත් තිස්ස විහාරෙට ෙන්ට පිටත් විෙ. ඒ ෙන 
අතරමගදී සැටෙස් පිරැනු මහානාග වතරනම රහත් වනාවීම රහත්වීම 
ෙි සිතාවගන විසූ බැවින් උන්ෙහන්වස් වෙත වගාස් “ස්ොමීනි, ඇවතකු 
මැේෙ මැනෙැ”ෙි වතරැන්ට කීෙ. මනහානාග වතරනම (තමා ඉිරිෙට 
එන) ඒ ඇතා දැක බිෙ පත්විෙ. එෙින් තමා රහත් වනාවීම රහත් ෙෙි 
සිතා සිටින බෙ දැනවගන නැෙත විදසුන් ෙඩා එහත් බෙට පැයෙණිවේෙ. 

ඉක්බිති මාගම මහා විහාරෙට පැයෙණිවේෙ. එහි වදාවළාස් 
දහසක් මික්ෂූහු විසූහ. එෙින් සැට නමක් තරිපිටක ධරවෙෝ ෙූහ. ඒ 
වතරෙරැ තෙත් වබාවහෝ වදනකුන් සමඟ ධම්මනන්ද්ි වතරැන්වගන් 
පර ශ්න විචාළාහ. ඒ පර ශ්න විසඳන විට පළමු ින දහස්නමක් රහත් ෙූහ, 
වදදහස් නමක් අනාගාමී ෙූහ  තුන් දහසක් වසෝොන් ඵලෙ ලැබූහ. 
වදවෙනිදා ඒ අනාගාමී වදදහස්වදන රහත් ෙූහ  වතවෙනිදා තුන් දහසක් 
වශරාතාපන්නවෙෝ රහත් බෙට පැයෙණිෙහ. 

                                                                 
27 වමෙ පැන් වපරන උපකරණෙකි. අඟල් හෙක ් පමණ උසැත ි වත ් වකෝප්පෙක් පමණ ෙටැති වමහි කවට්ට වරි 
කඩක ්බැඳ ෙතුවර් එබ ූවිට එෙ ිවෙන ්පිවර්. උඩ පැත්වත ්ඇල්ලීමට යෙටක් තිවේ. ඒ යෙට මැද සිදුරක ්වේ. ඒ සිදුර 
ෙැවසන වස් ඇඟිල්ල තදවකාට ඇල්ලූ විට වරි කවඩන් ෙතුර වනාෙැගිවරන බැවින ්එෙ ඕනෑ තැනකට ගත හැක. 
එවස් වගන ිෙෙත ්කර තැබීමට පැතිලි කුඩා මැටි මානනෙක ්ද තිවේ. එෙැනි මානනෙක ්වමකල ෙුධ මටෙන ්වෙත 
දකින්නට ලැවේ. ෙැලිවිට සිංඝරානතමුාවග් දබරාෙ අදත් මල්ෙතු විහාරවෙද්ී දැකක් හැක.  
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(වම් මහවතරැන්වග් නාමෙ අටුො වපාත්ෙල දැක්වෙන්වන් 
ධම්මින්න ෙශවෙනි. සිෙ ගණන් දහස් ගණන් කුඩා චචතය සෑදීම 
ඉන්ිොවේ පෙත්නා සිරිතකි. ඒ එක් එක් සෑෙ තුළ ධර්ම වකාටස් ලිෙූ 
පතරිකා දමා ඒ සිෙල්ල එක්වකාට මහ සෑෙක් බැඳ ධමමචචතයෙෙි නම් 
කළ බෙ හිෙුිංසිෙිං මහ වතරැන්වග් මර මණාෙෘත්තාන්තවෙහි කිෙවේ. ඒ 
සිරිත පූෙමවේදී ලක්ිෙත් තිබුණ බෙ වම් කථාවෙන් වපවන්. අන් 
වපාත්ෙල වපවනන්වන් ධම්මින්න මහවතරැන් තලිංගර (=තලගුරැ) 
විහාරවෙහි විසූ බෙෙි. වමහි චූලගිරිවෙහි ෙෙ කිෙවේ. වමෙ “මූලගිරි” 
විෙ හැකිෙි. එවිට තලගුරැ වෙවහර ෙෙි නම ලැබූවේ මූලගිරි විහාරෙම 
ෙෙි සලකන්නට සිදුවේ. වකවස් ෙුෙත් වම් මූලගිරි වහෝ තලිංගරවිහාරෙ 
රැහුණු රවට්ට පිහිටිෙකි.) 

 

74. අභයගතරුන්ග ් කථාව 
 

දකුණු විහාරෙ අසළ ගවමහි එක් පෙුලකට අෙත් දාසවෙක් 
හෙස්ෙරැවේ දී ස්ොයෙොවග් ෙැඩ වනා වකාට විහාරවෙහි ඇති ෙැඩ 
කරයෙන් විසී. පසුෙ ස්ොයෙො විසින් නිදහස් කරන ලද වහවතම පැවිි වී 
මල් ගස් ෙෙයෙන් මල් පුදයෙන් පින්කම් වකවළ්ෙ. එෙින් චයුත ෙූ 
වහවතවම් ගෘහපතිකුලෙක ඉපද සත් ෙරක් මහාධමම වද්ශනාෙන් 
කරවිෙ. එෙින් චයුතෙ ධනෙත් පෙුලක ඉපද සත් හැවිරිි කල්හි පැවිි 
විෙ. පැවිිවීමට හිසවකස් බානා කල්හි වහවතම රහත් විෙ. පැවිි ෙූ දා 
ම ඔහු වදසූ ධමමෙ අකනිටා බඹවලාෙ දක්ො සිටි වදවිවෙෝත් ශර ෙණෙ 
කළහ. ඔහුවග් මෙුපිෙෙරැ දන් වදනු කැමතිෙ මික්ෂූන් දහස් නමකට 
ආරාධනා කළහ. වහරණනම “වබාවහෝ මික්ෂූන් දැක සිත් පහදා ගත 
මැනෙැ”ෙි මෙුපිෙන්ට කීෙ. ඔහුවග් පින් බලවෙන් වකාපමණ මික්ෂූන් 
පැයෙණිෙත් ආහාරෙල අඩුෙක් වනාවීෙ. 
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75. අේ ඛාදක තිස්ස ගතරුන්ග ් කථාව 
 

බරාහ්මණතීෙමෙ පෙත්නා කල්හි එක් මික්ෂු නමක් සාගින්වනන් 
වපළී ඇවිිවන් අඹ ගසක් වෙත පැයෙණිවේෙ. ඒ ගවස් ඉදුණු වගඩි බිම 
ෙැටී තිබුණ නමුත් පිළිගන්ෙන කැපකරැෙකු නැති බැවින් එතුමා ඒො 
වනාෙැළඳීෙ. එක් යෙනිවසක් එහි අෙුත් අඹ අෙුලන්ට පටන් ගති. 
වතරනම ඔහුවගන් අඹ වගඩිෙක් ඉල්විෙ. ඒ යෙනිසා ඔබ විසින් වමෙ 
රැවගන අනුමෙ කරන්නට බැරි කමක් තිවේද? අදත් කැපකරැෙන් 
වසාෙන්වනහිද? වමෙැනි දුර්මික්ෂ කාලෙකදී තමාවග් ජීවිතෙ රැකගත 
ෙුතුෙ. ශීලවෙන් ඇති පරවෙෝනනෙ කුමක්දැ”ෙි අසා අඹ වගඩිෙක් වනාදීම 
ගිවේෙ. ඒ කර්කශ පුරැෂො වගදර වගාස් අඹු දරැෙන් සමඟ අඹ කයෙන් 
වම් පර ෙෘත්තිෙ කීෙ. ඔහුවග් මාර්ොෙ ඒ කීම අසා ඔහුට නින්දා වකාට 
“අවහෝ අනාර්ෙ, පවිටු දෘෂ්ටි ඇත්ත, වමෙැනි මික්ෂු නමක් හැර දැමූ ඔබ 
හා මාවග් එක්ෙ විසීමක් නැතැ”ෙි කිො වගෙින් නික්ම ගිොෙ.  

එකල එක්තරා ශර ද්ධාෙත් සිල්ෙත් යෙනිවසක් ඒ අඹ ගස අසළට 
ආවේෙ. වතරනම කෑරීවමන් ශේද වකාට ඒ යෙනිසා තමන් වෙත 
වපන්ො ගත්වත්ෙ. වහවතම වතරැන්වග් පාතර ෙ වගන අඹ පානෙක් 
සාදා වතරැන්ට පිළිගැන් විෙ. වතරනම නැගිටින්ටත් අසමර්ථ විෙ. එවිට 
උපාසකො වතරැන් වකළින් කරො තමාවග් ළවෙහි වහාොවගන ඒ අඹ 
පානෙ වපාො ඉන්පසු තරමක් සුෙපත් ෙූ ඒ වතරැන් තමාවග් පිට 
මත්වත් වහාො වගන ගිවේෙ. වතරනම ඔහුවග් පිට මත්වතහිදීම 
සිංවේග උපදොවගන විදසුන් ෙඩා රහත් විෙ. උපාසකො ද වතරැන් 
රහත් ෙූ බෙ දැන ජීවිතාන්තෙ දක්ො වතරැන්ට උපස්ථාන කවළ්ෙ. 
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76. ෙහානා  - චුල්ලනා   
ගදනෙග ් කථාව 

 

වහළිෙ වසෝනකගිරිවෙහි ෙැසි වතරැන් වෙත මහා නාග - චූල 
නාග ෙන වසාවහාෙුවරෝ වදවදවනක් පැවිි ෙූහ. ඔෙුහු අෙුරැදු සෙක් 
ගත වෙන තුරැ වදමෙුපිෙන් වනා දැක්කාහ. රහත් බෙට පැයෙණි පසු 
වදටුවතරනම බාල වතරැන් අමතා “අපි මෙුපිෙන් බලන්ට ෙමු”ෙි කීෙ. 

ෙහපතැෙි පිළිවගන වදනම එක්ෙ සිෙගවම් පන්සලට අෙුත් 
අසෙල් වගදර අඹුසැයෙ වදවදන සුෙවස් ෙසත් දැෙි මික්ෂූන්වගන් 
විචාළාහ. එවස් ෙෙි කී විට ඔෙුහු අපර මාදීෙ කුසල් වකවරත්දැෙි විචාළාහ. 
“එවස්ෙ, එක් නිතය බතක් වදති. මැහැල්ලිෙ ආසනශාලාෙ හමිෙි, පැන් 
වගනැවිත් තබෙි, අසුන් පණෙෙි.” ඉක්බිති බාල වතරනම එතැනින්ම 
හැරී ෙන්ට වෙෝනනා කළ නමුත් වදටුවතරනම “මා ෙැනි ශර මණෙන්ට 
ෙැඳීවමන් උපස්ථාන කිරීවමන් ඇඳිලි බැඳීවමන් ඔෙුහු මහත් පිනක් රැස් 
කර ගන්නාහ. එබැවින් පිණ්ඩපාතවේ හැසිවරයෙන් වගාස් ඔෙුන් 
බලමු”ෙි කීෙ. 

ඒ කථාෙ වලස වතර වදනම පිඬු සඳහා ෙන ගමන් තමන්වග් 
මෙුපිෙන්වග් වගවදාරට ආහ. වතරැන් දුටු වකවණහි මෑණිෙන්වග් සිවත් 
පූර්ෙස්වන්හෙ උපණි. ඕ වදටුවතරැන් වෙත වගාස් “ඔබමහානාගදැෙි” 
ඇසීෙ. වහවතම “පස්වසන් සිටින වතරැන්වගන් විචාරෙ”ෙි කීෙ. ඒ 
වතරැන්වගන් ද “ඔබ චූලනාගදැ”ෙි විචාළ විට “ඉස්සරහින් සිටිෙ වතර 
කීවේ නැද්දැ”ෙි ඇසීෙ. වමවස් වදනමම තම මෑණිෙන්ට තමන්වග් නම් 
වනාකිො පිඬු පිණිස හැසිවරයෙන් අන් ගමකට වගාස් “දැන් අප විසින් 
මෙුපිෙ වදවදන දක්නා ලදහ”ෙි කීහ. උපාසිකාෙ වගෙින් නික්ම තමා 
ෙසන ගවම් මික්ෂූන්වගන් “ස්ොයෙෙරැනි, අර වදනම මාවග් පුතරවෙෝදැ”ෙි 



 ඉතා පැරණි සිිංහල බණකතා පටුන වෙත 

155 

Non-commertial Distribution 

 

විචාළාෙ. “ඔබවග් පුතර  බෙක් වනාදනිමු  වමහි පැයෙණ ඔබවග් 
වතාරතුරැම අවපන් විචාළාෙ”ෙි ඒ මික්ෂූහු කීහ. උපාසිකාෙ ඒ ඒ තැන 
වසාෙයෙන් ෙන්නී ගම් වදක අතවර් ෙන එන්නන්වගන් විමසයෙන් එහා 
ගමට ගිොෙ. එකාසනික ෙූ ඒ වතරවදනම වම් ගවම් ඇවිද ෙන්වනමුෙි 
සිතා එගම්හි පිඬු පිණිස ඇවිද්දාහ. මැහැල්ලි වතරෙරැන් දැක මවග් වගට 
ෙැඩිෙ මැනෙැ”ෙි කීෙ. බාල වතරනම “ස්ොමීනි, උපාසිකාෙකවග් 
වකාටස පිළිගත මැනෙැ”ෙි කී නමුත් ෙැඩි මහලු වතරනම එහි ො 
වනාහැකැෙි කීෙ. උපාසිකාෙ ඇවිත් පළමු වකාට ෙැඩි මහලු පුතාවග් 
පාමුල ෙැටී ඉක්බිති බාලපුතාවග් පාමුල ෙැටී වදනම මැද වපරවළයෙන් 
විලාප කිො ඔෙුන් නෙත්ො ගත්තීෙ. පිරිනිවෙන කාලෙ දක්ො ඒ 
වදනම එහිම විසූහ. මෙවග් වගෙ විනාශ ෙූ විට කැලවෙන් ලී වගනෙුත් 
වගෙ සාදා දුන්හ. වමවස් වම් සස්වනහි පැවිිෙූවෙෝ මෙ වෙත පැයෙණිෙද 
හඳුන්ො වනාවදති. වසාවහාෙුරැ වසාවහාෙුරිෙන් ගැන කිෙනුම කිම? 

 

77. ෙං ණවාසී ගතරුන්ග ් කථාව 
 

වහළිෙ මිංගණෙැසි බුද්දකතිස්ස වතරැන් පිළිබඳ පර ෙෘත්තිෙෙි. 
රනවතම මිංගණ වපවදවස් ෙසන ගම් පර ධානිෙන් වගන්ො මා විසින් 
ෙැන්ද ෙුතු වතරනමක් ගැන කිෙේ  ඒ වතරැන්ට ෙැඳ පුදා දුගතිවෙන් 
යෙවදන්වනයෙ”ෙි කීෙ. මිංගණ ෙැසි බුද්දකතිස්ස වතර සිල්ෙත් රහත් 
නමකැ”ෙි ඔෙුහු කීහ. එෙැසූ රන වකෝටිෙක් පමණ පිරිස පිරිෙරා වගන 
පස් වොදුනක් පෙින්ම ගිවේෙ. වතරනම රනු එදා එන බෙ ිෙැසින් දැක 
“රන මා දැක මට සත්කාර කරන්වන්ෙ, මට වම් කලබලෙලින් ෙැඩක් 
නැත: මා වෙත වගනා පිණ්ඩපාතෙම පර මාණෙ”ෙි සිතා රනු මුළා කිරීම 
සඳහා අඳනෙ දණ වදක සමීපෙට ෙැවටන වස් හැඳවගන පලඟ බැඳ 
හිඳවගන පහතට නැමී ලී කැබැල්ලකින් බිම ඉරි අඳියෙන් හුන්වන්ෙ. 



 ඉතා පැරණි සිිංහල බණකතා පටුන වෙත 

156 

Non-commertial Distribution 

 

රනතුමා පිරිස දුරින් සිටුො වතවම් තනිෙම වතරැන් ෙසන තැනට 
ගිවේෙ. වතරනම රනු ආ බෙ දැන දැනම හිස වනාඑවසේවේෙ. රනවතම 
වතරැන් කිෙන කරිොෙ දැක වම් වතවම් කර්මාන්ත කරන මහල්වලකි  
අවත් කලබල ගතිෙක් අත් වනාහැරිවෙකැෙි”ෙි කිො එතැනින් හැරී 
ගිවේෙ. 

වතරනම “මා ෙැනිෙන් වකවරහි සිත දූෂණෙ වකාට වගන 
අකුසල් රැස් කර ගන්වන් ෙෙි ද රනු එෙින් ෙැළැක්විෙ ෙුතුෙ”ෙි ද සිතා 
පිරිනිවි කල්හි කුළු වගෙ අහසින් නුෙර ෙන වස් ද එෙින් රනු පහින 
වලස ද අිෂ්ඨාන වකවළ්ෙ. වතරැන් පිරිනිවි කල්හි මෘත වද්හෙ කුළු 
වගෙි තැබූ විට එෙ අහසට නැගී ෙන්ට පටන් ගත්වත්ෙ. යෙනිස්සු පසු 
පස්වස් ගිෙහ. යෙනිසුන් විසින් අත් ඔසො ස්පර්ශ කළ හැකි තරමට එෙ 
අහවස් ගමන් වකවළ්ෙ  වමවස් වගාස් ථූපාරාමෙ ඉිරිවෙහි ෙූ ගල්සෑෙ 
සමීපෙට පැයෙණිවිට ඒ ගල් සෑෙ අහසට නැගී තල් ගස් සතක් පමණ 
උඩ නැෙතී සිටිවේෙ. එවස් සිටිවිට මනහාවග්ඝ වතරැන්වග් ශිෂයවෙෝ 
“ඔබ ෙහන්වස්වග් යෙතර  ෙූ බුද්දකතිස්ස වතර පිරිනිවිවේ”ෙි ඒ වතරැන්ට 
දැනුම් දුන්හ. ඒ වේලාවෙහි දම්සමාවෙහි සිටි ඒ වතරනම විජිනිපත 
අතෙැසි නමක් අතට දී අහසට නැගී ඒ කුළු වගට ඇතුල්ෙ එහි ෙූ 
වදවෙනි අවඳහි වහෙ පිරිනිවිවේෙ. වපර මෙ ෙලදී ද වම් වදනම 
යෙතරවෙෝ ෙූහ. බුද්දකත ස්ස වතර වපර මර්මනාවර්ෝක මහ රන වී ෙෙි 
කිෙත්.  

ඉක්බිති රනුට වම් කාරණෙ දැන ගන්ට ලැබී “අවහෝ, මම වතරැන් 
විසින් රෙටන ලද්වදයෙ”ෙි කිෙයෙන් වනාවෙක් ආකාරවෙන් ෙැලපී 
කුළුවගෙ මහත් සත්කාරවෙන් වගවනන්නට සලස්ො ආදාහන කෘතයෙ 
කරවිෙ. වමවස් සත් පුරැෂවෙෝ ස්ෙකීෙ ගුණවෙන් තෘප්තිෙට පැයෙවණති. 

(වම් කථාෙ යෙන් වපරත් සිංක්ෂිප්ත වලස වම් වපාවත් දක්ෙන 
ලි. එහි අඩු පාඩු පරිිමැසීමට වමෙ අගට වොදන ලදැෙි සිතයෙ. 
නැතවහාත් 50 වෙනි කථාවෙන් වමහා තිවබන කථා වදතිස අනයෙන් 
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විසින් පසුෙ එක් කරන ලදැෙි සිතිෙ හැක. වම් අග වකාටවස් පරිච්වේද 
වබදීමාිෙක් වනාවපවන්.) 

අතිශවෙන් දුර්ලමෙ නාමමාතරාෙශිෂ්ටෙ පැෙති පාලි සිහලෙත්ථුෙ 
වසාො ඉතා වෙවහසකින් ශුඬ වකාට සිිංහලට නගන ලද්වද් 
අම්බලම්වගාඩ අග්ගාරාමාිපති අග්ගමහා පණ්ඩිවතාපාිෙ ලැබූ 
වපාල්වත්වත් බුද්මදත්ත කළයාණිෙිංස නිකාවේ පර ධාන නාෙක 
ස්ථවිරෙන් විසින් බු.ෙ. 2502 දී ෙ. 

 

ස - හසසවත්ථුව 
 

වම් නම ඇති වපාවත් කථා 95 ක් තිවේ. එබැවින් එෙ 
ස හලවත්ථුවට ෙඩා තරමක් විශාලෙ. ස - හස්සත්ථුෙ සීහළෙත්ථුෙට පසුෙ 
සම්පාිත ෙූෙකි. එහි ෙයාකරණවදෝෂ වබාවහෝෙ. සීහළෙත්ථුවේ එක් 
පිටක සවදාස් තැන් වදකක් තිවේ නම් ස - හස්සත්ථුවේ එක් පිටක 
සවදාස් තැන් දශෙක් වදාළසක් වසවිෙ හැක. රසොහිනිෙ සම්පාිත ෙූවේ 
වම් ස - හස්සත්ථුෙ සකස් කිරීවමනි. රසවාහ න ය සම්පාිත ෙූ පසු 
“සද්ධර්මාලිංකාර” නමැති සිිංහළවපාතට ඒ කථාෙස්තු ගන්නා ලි. ස - 
හස්සත්ථුෙ ඉතා වකටිවෙන් දැක් ෙූ කථා රසොහිනිවෙහිදී තෙත් විස්තර 
වොදා විශාල වකාට තිවේ. ස - හස්ස (=සහාස) ෙත්ථුවෙ තත්ත්ෙෙ දැන 
ගැනීම සඳහා එෙින් කථා කීපෙක අනුොදෙ වමහි දක්ෙනු ලැවේ. 
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1. සද්ධාතිස්ස ඇෙතියාග ් කථාව 
 

ලක්ිෙ සද්ධාතිස්ස මහරනු රානයෙ කරන කල්හි “සුලුන්නරැ” 
ගම*28 ෙැසි තිස්ස නමැති ඇමතිවෙක් අනුරාධපුරෙට අෙුත් රානවස්ෙෙ 
වකාට තමාවග් නිෙසට හැරී ෙන්වන් තාලචතුක්ක*29 (=තල්ගස් හතර) 
නමැති තැනකදී සුදර්ශනපර දහනඝරවෙහි*30 නිෙැසි පිණ්ඩපාතික තිස්ස 
වතරැන් දැක උන්ෙහන්වස්වග් පාතර ෙ රැවගන සිෙ නිෙසට වගාස් ආහාර 
වනාලැබ තමා අත තිබුණු කහෙණු අටක් දී බත් මුලක් රැවගන ෙන 
යෙනිවසකුවගන් එෙ රැවගන පිණ්ඩපාතෙ දුණි. වතරනම කරැණු සලකා 
විදසුන් ෙඩා රහත් වී ඒ බත ෙැලඳුවේෙ. එෙ දුටු රනුවග් ඡතරවෙහි 
අිගෘහිත වද්ෙතාො සාධුකාර දුණි. රනවතම ඒ ඇමතිො ද ඔහුවග් 
මෙුපිෙන් ද කැඳො ඔෙුන්ට වඩමනන් නුවර බත්ගම් ෙශවෙන් දුන්වන්ෙ. 

ඉන්පසු කලක “පිටුෙල” නම් තැන කඳෙුරක් සාදෙන කල්හි 
නලෙ දුර්ලම විෙ. එකල්හි වදවිෙරැ ඔහුට ඉවේ හටගත් විලක් 
වපන්නූහ. ඒ විවලන් පැන් කළෙක් වගනාවිට ඇමතිවතවම් කාලවඝෝෂා 
කරො එතැනට පැයෙණි තිස් දහසක් මික්ෂූන්ට පැන්දීම වකවළ්ෙ. රනුවග් 
ඡතරවෙහි අිගෘහීත වද්ෙතාො නැෙත සාධුකාර දුණි. එවිට රනතුමා ඔහු 

                                                                 
28 වමෙ ස - හස්සත්ථුවෙහි “චූලෙ නඩ” ෙෙිද රසොහිනිවෙහි ‘චුලරජ්න’ ෙෙි ද තෙත් තැනක 
“කු නඩරජ්න” ෙෙිද වපවන්. 

29 - හස්සත්ථුවෙහි” “සාලචතුක්ක” ෙෙි වපවන්. 

30 ස - හස්සත්ථුවෙහි සුදසස්නඨානගාලොසී” ෙෙි දැක්වේ. 
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කැඳො වකාටවදාර31 “අන්තරගිංගා” නම් තැන ඔහුට නින්දගම්වකාට 
දුණි. එක් ිනක් ඇතුළුගිං (=අන්තරගඟ) බලා ෙන ඇමතිො වමානර 
මස් කනු කැමති විෙ. පිරිෙවරහි ෙූ යෙනිසුන් වබාවහෝ වදනාවගන් විමසූ 
නමුත් වමානරමස් ලබා ගත වනාහැකි විෙ. වද්ෙතාවෙෝ එෙ දැක 
වබාවහෝ වමානර මස් පිළිවෙළ වකාට ඔහුට දුන්හ. වහවතවම් සිංඝොට 
ද දී ඒ මස් අනුමෙ වකවළ්ෙ. එෙ දැක රනුවග් ඡතරවෙහි අිගෘහිත 
වද්ෙතාෙ සාධුකාර දුණි. 

පසු කලක රනතුමාට සෑගිරිෙට වගාස් වම් ඇමතිො සමඟ එක්ෙ 
එහි අම්බස්තලසෑෙ සිරිෙල් විවල්පනෙකින් ආවල්ප වකවළ්ෙ. ඒ 
ඇමතිො වදාවළාස්දහසක් මික්ෂූන්ට සිරිෙල් පැහැති සිෙුරැ පූනා 
වකවළ්ෙ. ඒ මික්ෂූන් සිෙුරැ වපාරො වගන මහාසෑෙ ෙැඳ බස්නාකල්හි 
රන ද ඇමතිො ද බලා සිට පරීතිමත්ෙ වසෝොන්ඵලෙට පැයෙණිෙහ. 

 

2. ඵුස්සගද්ව ෙහගතරුන්ග ් කථාව 
 

ඵුස්සවද්ෙවතරැන්වග් කථාෙ සිහළෙත්ථුවේ සවෙනි කථාෙෙි. එහි 
නැති විස්තරෙක් ස - හස්සත්ථුවේ තිවබන බැවින් නැෙත එෙ වමහි 
දක්ෙනු ලැවේ. 

                                                                 
31 පාළිවපාවත් “අතිවකාඨද්ොර”ෙෙි වපවන්. 
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කාළකන්ද්දරවිහාරොසී32 ඵුස්සවද්ෙ වතර නම් සද්ධාතිස්ස 
මහරනුවග් වසාවහාෙුරිෙකවග් පුවතකි.33 වහවතම මුලදී ඵුස්සවද්ෙ 
නමැති ඇමතිවෙක්ෙ සිටිෙදී තමාවග් වද්විෙ ෙූ සුමනාවද්විෙ සමඟ 
ගිරිගමට පැයෙණ එහි ෙසන්වන් ඇත්කුස (=හත්ථකාකුච් ) විහාරෙ රමයෙෙි 
ද පර තිපත්තිධර මික්ෂූහු වෙවසත් ෙෙිද අසන්නට ලැබී එහි වගාස් මහා 
දන් දී හත්ථකාකුච් විහාරවේ චචතයෙට පූනා පෙත්ො මික්ෂුසිංඝො 
වකවරහි සිත පහදො වගන ආසන හා වලන් පිහිටි ආකාරෙ බලා 
සස්වනහි පැහැද ගිහිවෙන් නික්ම පැවිිවෙනු කැමතිෙ ඒ විහාරවෙහි 
විසූ මහාවද්ෙ වතරැන් සමීපවෙහි පැවිි විෙ. ඔහු උපසම්පන්න කළ 
වතරනම ඔහුට රහත් බෙ ලැබීමට වහ්තු සම්පත් ඇති බෙ දැක 
කමටහනක් දී “ෙම් වලණක ආොසිෙකු ඇත්නම් එහි ොසෙ කරෙ” ෙි 
කිො පිටත් වකවළ්ෙ. වහවතම උපාධයාෙන් ෙැඳ එෙින් නික්ම 
පිළිවෙළින් චාරිකාවෙහි හැසිවරන්වන් කටකන්ද්දරවිහාරෙ34 පිහිටුවිෙ ෙුතු 
ස්ථානෙට පැයෙණ එක් රැෙක් කටකන්ද්දර ගිංවතර පිහිටි මෙිලගසක් මුල35 
ෙැලි වගාඩක විසීෙ. 

ඒ ගවසහි උපන් වද්ෙතාො පසුදා වතරැන්ට මුෙවදෝනා පැන් හා 
දහැටි දඬු දී “කටකන්ද්දරගවමහි පිඬු පිණිස හැසිවරනු මැනෙැ”ෙි කීෙ. 
වතරනම සිරැර පිළිදැගුම් වකාට එගවමහි පිඬු පිණිස හැසුරැනි. 

                                                                 
32 * සද්ධාතිසස් රනුවග් වසාවහාෙුරිෙන් ගැන මහාෙිංශවෙහි සඳහන් වනාවෙතත් එකළ 
රනෙුරැන්ට වබාවහෝ මාෙයමාෙන් සිටි බැවින් වබාවහෝ දූ දරැවෙෝ ද ෙූහ. අගවමවහසිෙවග් 
දරැෙන්වග් නම් පමණක් ඉතිහාසගත ෙූහ. දීඝාමෙ කුමරා කාෙන්තිස්ස රනුවග් පුතර ෙකු බෙ 
ඉතිහාසවෙහිම කිෙවේ. 

33 පාලිවපාවත් “කටකනාරොසී” ෙෙි වපවන්. 

34 කාළකන්ද්දර ෙෙි මුලදී කිෙෙුණි. 

35 “මතතකරැකඛමූවල” ෙෙි පාළිවපාවත් වපවන්. 
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වද්ෙපුතර ො කලින්ම එගමට වගාස් “ඵුස්සවද්ෙ වතරනම පිඬු පිණිස 
ෙඩින්වන්ෙ  කැඳ බත් ආිෙ පිළිවෙල කරේ” ෙෙි උද්වඝෝෂණෙ 
වකවළ්ෙ. ගම් ෙැසිවෙෝ වතරැන්ට කැඳබත් ආිෙ දී, අෙස්හි වතරැන්වග් 
පර තිඥාෙ වගන කටකන්ද්දරගඟ සමීපවෙහි විහාරෙක් වගාඩ නිංො 
වතරැන් එහි ොසෙ කර ෙූහ. එතැන් පටන් ගමට පිඬු පිණිස ෙඩින 
වතරැන් දැක අතරමග කුඹුරැ සීසාන යෙනිස්සු වගානුන් අතහැර වතරැන් 
ෙැඳීමට මග වදපසට ආහ. ඒ විවේකෙ නිසා වතරැන් වකවරහි සිත් 
පහදො ගත් වබාවහෝ වගාන්නු මරණින් මත්වතහි වදේවලාෙ උපන්හ. 
(වමහි ඉතිරි වකාටස සීහළෙත්ථු අනුොදවේ දැක්ෙූ කථාෙට සමානෙි.) 

 

3. ඉන්ද ුත්ත ෙහ ගතරුන්ග ් කථාව 
 

ධර්මාවශෝකාිරානෙන් රානයෙට පැයෙණි පසු දඹිෙ අසූහාර 
දහසක් නගරෙල රනෙරැ ඒ මහ රනු වෙත පැයෙණ උපස්ථාන කළහ. 
වද්ෙපුතර  නගරවේ වද්ෙපුතර  රන ද තමාවග් පිරිෙර වස්නාෙන් සමඟ 
අෙුත් ඒ මහ රනු බැහැ දැක්වක්ෙ. දහම්වසෝ මහ රන ඒ රනු හා පිළිසඳර 
කතා වකාට ඒ වපවදවසහි සිල්ෙත් ගුණෙත් බහුශරැත වතරෙරැ 
වෙවසත්දැෙි විචාවළ්ෙ. එවිට වද්ෙපුතර  රන “මහරනාවණනි, සීහකුම්බක36 
නම් විහාරවෙහි දහස් ගණන් සිල්ෙත් ගුණෙත් මික්ෂූහු වෙති. ඒ මික්ෂූන් 
අතවරහි තරිපිටකෙ හා අටුො දරන්නා ෙූ අතිෙයක්ත ෙූ එවස්ම 
ශීලාිගුණවෙන් ෙුත් ඉ්දගතත්ත නම් මහවතරනමක් වේ ෙෙි කීෙ. ඒ 

                                                                 
36 පාළි වපාවත් “සීහමුම්යෙක” ෙෙි වපවන්. සීහකුම්බක ෙෙි වපවනන්වන් රසොහිනිවෙහිෙ. 
සද්ධර්මාලිංකාරවෙහි “සීහගුම්බ” ෙෙි වපවන්. 
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වතරැන් දකිනු කැමති ෙූ දම් වසෝ නිරිඳු වතවම් “ඔබම වගාස් ඒ 
වතරැන් ෙඩම්ො වගන ආෙ මැනෙැ”ෙි කීෙ. 

එවිට වද්ෙපුතර  රන සිෙරටට වගාස් ඉන්ද්දගුත්ත වතරැන් වෙත 
පැයෙණ දහම්වසෝමමරනුවග් ආරාධනාෙ දැන්වීෙ. වතරැන් ආරාධනාෙ 
පිළිගන්ට කැමති බෙ දැන්නූ විට වද්ෙපුතර  රන නැෙත පාටලීපුතර ෙට 
වගාස් ඒ කාරණෙ අිරානෙන්ට දැනුම් දුණි. අිරානවතවම් සතුටට 
පත්ෙ තමාවග් ආඥාෙ පෙත්නා පරවද්ශෙන්හි ෙසන රනෙරැන්ට වතරැන් 
ෙඩින මග සකස් කරන්ට නිෙම කවළ්ෙ. වද්ෙපුතර  නගරවේ සිට 
පාටලීපුතර ෙට දුර වොදුන් පණස් පහක් විෙ. ඒ තාක් වපවදවසහි ෙූ 
මාර්ගවේ සමවනාෙූ තැන් සමවකාට සුදුෙැලි අතුරා තැනින් තැන 
වතාරන් නිංො මලින් සැරසූ කණු හා ධ්ෙනවෙන් සැරසූ කණු සිටුො, 
වදපැත්වතහි සිත්තම් කළ බිත්ති නිංො, තැනින් තැන ලැගුම් වගෙල් ද 
පිලී වගෙල් ද කරෙූහ. මග වදපස රඹ වතාරන් නිංො පුන්කලස් 
තේබො වනලුම් - මහවනල් පැල සිටුො තැනින් තැන රන් අබරණින් 
සැරසූ සුදු වකාඩි ගත් ඇතුන් හා අසුන් නෙතා එ අතවරහි 
පඤ්්චාිංගිකතිෙයම ොදනෙ කරන ොදකෙන් හා නැට්ටටුෙන් හිඳුො, 
ිෙයකනයාෙන් බඳු ස්තරීන්ට දුම්කබල් හා පන්දම් ගන්ට සලස්ො වමකී 
වනාකී වනාවෙක් ආකාරවෙන් මාර්ගෙ සරසා චන්ද්ද්ර ාගා නම ගඟ 
පළලින් වොදුනක් හා ගැඹුවරන් තුන් ගේෙක් පමණ ෙූ බැවින් එහි 
පාලමක් සෑදවීම තමන්ට වනාකළ හැකි බැවින් ඒ කාරණෙ 
ධමමාවශෝකාිරානෙන්ට දැන්නූහ. 

අිරාන වතවම් එහි පාලමක් සැදීම පිණිස ෙක්ෂෙන් වසාවළාස් 
වදවනකුන් ෙැවීෙ. ඒ ෙක්කු*37 එහි වගාස් ගඟ පතුවල් ගල්පුෙරැ තබා 
ඒ මත්වතහි කණු බැඳ බාල්ක ගසා පළමුවෙන් තාෙකාලික පාලමක් 

                                                                 
37 ෙක්ෂෙර්ගො වමෙැනි කර්මාන්තෙන් හි දක්ෂෙ සිටි බෙ වමෙින් වපවන්. 
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සාදා හිමාලෙ පර්ෙත පාදෙට වගාස් අවනෝතත්තවිල සමීපවෙහි හටගත්, 
සතරඟලක් පමණ වකාටසක් රන්කාසි අමුණු හෙක් ෙටිනා, රත් සඳුන් 
හර වගනෙුත් අතුරා වදපස රැෙන්වතාරන් නිංො රතු පැහැති 
අත්ෙැලක් පිහිටුො මුතුෙැලි පිට ිෙකුසුම් අතුරා අිරානෙන්ට ඒ 
කාරණෙ දැනුම් දුන්හ. මහරනතුමා වතරැන් ෙඩම්ො වගන ඒම ඔෙුන්ටම 
මාර වකවළ්ෙ. ඔෙුන් වගාස් ආරාධනා කළ විට ඉන්ද්දගුත්ත මහවතර 
සැට දහසක් මික්ෂූන් සමඟ ඒ සැරසූ මගට බැස වද්ෙපුතර  රටෙැසිෙන් 
විසින් සුෙඳ-මල්-දුම් ආිවෙන් පුදන ලදුෙ චන්ද්ද්ර බාගා ගඟ මත්වතහි ෙූ ඒ 
පාලමට පැයෙණ “වමෙැනි පූනාසත්කාර ලබන අන්වතරනමක් දඹිෙ 
නැතැ”ෙි සිතා මානෙ උපදො වගන නැෙතී සිටිවේෙ. එකල්හි එක් 
රහත් නමක් වම් වතරැන්වග් මානනිශරිත අදහස දැක “වමෙැනි පූනා 
සත්කාර ලැබීමට සුදුසු වස් ඔබවග් සිත පිරිසිදු වකාට වගන සත්කාර 
කරන්නන්ට මහත් ඵල ලැවබන වස් කරිො කළ මැනෙැ”ෙි කීෙ. එවිට 
ඉන්ද්දගුත්තවතරනම පාලම අඩ සිටි සැට දහසක් මික්ෂූන් වදස බලා 
සිංඝානුස්මෘතිෙ උපදො වගන රහත් ඵලෙට පැයෙණිවේෙ. ධර්මාවශෝක 
මහරන වතරැන්ට වපර ගමන් වකාට මහාපූනාසත්කාරවෙන් වතරැන් 
පිළිවගන වතරැන්වගන් බණ අසා පැහැදී මහාවිහාරෙක් කරො වතරැන් 
සහිත සැට දහසක් මික්ෂූන් එහි නෙත්ො මහදන් දුන්වන්ෙ. වතර නම 
අටුො සහිත තරිපිටකෙ වබාවහෝ මික්ෂූන්ට උගන්ෙයෙන් කලක් එහි ෙැඩ 
සිට එහිදීම පිරිනිවිවේෙ. රනතුමා එතුමාවග් ආදාහනෙ කරො ධාතු 
වගන චචතයෙක් බැන්ඳවීෙ. 

 

4. තේ සුෙන ගතරුන්ග ් කථාව 
 

සීහළෙත්ථුවේ 44 වෙනි කථාෙ තම්බසුමන වතරැන් ගැනෙ. එහි 
ඒ වතරැන්ට ඇඹුල් කැඳක් දුන් දුගී යෙනිසකු ඊළඟ ආත්මවේදී 
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සාතොහන රනකුලවෙහි උපන් බෙ කිෙවේ. ඒ වතරැන්වග් මුල් කාලෙ 
පිළිබඳ පර ෙෘත්ති ස-හස්සෙත්ථුවේ එන ඒ නයෙන් ෙුත් කථාවෙන් දත 
හැක. වහ් වමවස්ෙි: 

ලක්ිෙ සද්ධාතිස්ස මහරනු රානයෙ කරෙන කාලවේ දී එක් 
රානපුරැෂවෙන් රානකාර්ෙෙක් සඳහා “වකාට්ටටසාල” නම් ගමට ගිවේෙ. 
එගම්ෙැසි යෙනිස්සු ඔහුවග් දාෙල් ආහාරෙ සඳහා ගිවතල් සහිත බතක් 
වගනාහ. ඒ අෙස්ථාවෙහි පිඬු පිණිස ෙන එක් මික්ෂුනමක් එතැනට 
පැයෙණිවේෙ. රාන පුරැෂො තමාට ලැබුණ ඒ ආහාරෙ මික්ෂුනමට දුණි. 
රානකාර්ෙ නිමො හැරී ගිෙ පුරැෂො පසු කලක යෙෙ වගාස් ෙල්ලෙහ 
නැමති ගවම්38 පෙුලක උපණි. සුමනන ෙන නම් ඇතිෙ ෙැඩුණු 
වහවතවම් විොහෙක් කරවගන ෙසන්වන් ගිහිවගෙි කලකිරී 
බරාහ්මණරාම විහාරෙට වගාස් පැවිි වී “තම්බසුමනවතර” ෙෙි පර කට 
විෙ. ඒ වතරැන්ට වදාවළාස් ෙස් ඇති කල්හි බැයෙණිතිොසාෙ හට 
ගත්වත්ෙ. වතරනම තමන් ආශර ෙ වකාට ෙසන මික්ෂූන් අමතා “දඹිෙට 
ෙමු”ෙි කීෙ. ඒ විහාරවෙහි මහතිඹිරි ගවස් උපන් වද්ෙතාො වතරැන් 
දඹිෙ ෙන්ට සැරවසන බෙ දැක “මාවග් ආර්ෙෙන් ෙහන්වස්වග් 
ආරක්ෂාෙත් ආහාරෙත් මට බාරෙ”ෙි කිො වතරෙරැන්වග් ගමන 
ෙලක්ො ිෙයමෙ ආහාරත් ෙස්තර ත් වතරැන්ට වදන්ට පටන් ගත්වත්ෙ. 
තම්බසුමනවතරැන්ට දුන් ආහාර හා ෙස්තර  පන්සිෙෙක් මික්ෂූන්ට 
සෑවහන තරම් විෙ. අෙුරැදු වදාළසක් ඉක්මී දුර්මික්ෂමොිෙ අෙසන් ෙූ 
විට වතරනම මික්ෂූන් සමඟ ආරාමවෙන් පිට වී චාරිකාවෙහි 
හැසිවරයෙන් අනුකර මණවෙන් කඩවරාද නම් ගමට පැයෙණිවේෙ. එහි පිඬු 
පිණිස හැසිර ආහාර ලබාවගන ෙැළඳීම සඳහා ොඩි ෙූ ඇතැම් මික්ෂූහු 
අහස ෙළාකුළින් ගැෙසී හිරැ වනාවපනුණු බැවින් වෙලාෙ ගැන සැක 
සිතා වනාෙළඳා හුන්හ. 

                                                                 
38 “මාලිංනාමගාවම” පාළිවපාවත් වපවන්. සද්ධර්මාලිංකාරවෙහි “චලගම” ෙෙි වපවන්.  
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වතරනම ගල් කැබැල්ලක් වගන අහසට දැමීෙ. එෙ හිරැ වමන් 
ආවලෝකෙ පතුරැෙයෙන් අහවසහි සිටිවේෙ. එවිට මික්ෂූහු දන් ෙැළඳූහ. 
එතැන් පටන් ඒ ස්ථානෙ “මණිසූරිෙ” (=යෙන්වන්රිෙ) නමැත්වතක් විෙ. 
වතරනම එතැනින් නික්ම මහෙැලි ගඟ සමීපවේ චුල්ලතොම39 නම් 
ගවම් පිඬු පිණිස හැසිර ගිං ඉෙුවරහි ෙැඩහුන් මික්ෂූන් රෑක්ෂ බතක් 
ෙළඳන බෙ දැක ඇෙැත්නි, සුෙඳ ගිවතල් සමඟ බත් අනුමෙ කළ 
මැනෙැ”ෙි කිො වපර මෙවේදී තමා මික්ෂු නමකට දුන් ගිවතල් 
සිහිවකාට ගඟ වදස බැලීෙ. එවිට ෙලගම්විහාර වතාට පටන් 
මත්තමුත්තක වතාට40 දක්ො වොදුනක් තැන්හි නලෙ සුෙඳ ගිවතල් 
බෙට පත්විෙ. මික්ෂූහු එෙින් ගිවතල් වගන බත් හා අනුමෙ කළහ. ඒ 
පර ෙෘත්තිෙ ඇසූ අෙට ගම්ෙල යෙනිස්සු කල-මුට්ටටි ආදී මානන වගනෙුත් 
ගිවතල් පුරො වගන ගිෙහෙි කිෙත්. 

 

5. සංඝ ඇෙතිග ් කථාව 
 

(මාණ්ඩාගාරික තිස්ස ඇමතිවග් කථාෙ සීහළෙත්ථු අනුොදවේ 
102 වෙනි පිවට්ට සිට දැක්වේ. එහි විස්තර ෙශවෙන් කිෙවෙන්වන් ඒ 
ඇමතිොවග් බිරිඳ බෙට පත් කුමරිෙ ගැනෙි. ඇමතිොවග් මුල් කාලෙ 
පිළිබඳ පර ෙෘත්ති ස-හස්සෙත්ථුවෙන් වගන වමහි දක්ෙනු ලැවේ. 

                                                                 
39 “චූලකිං නාම ගාවම”ෙි පාලිවපාවත් වපවන්. වමහි වෙදූ නම රසොහිනිවෙහි වේ. 
සද්ධර්මාලිංකාරවෙහි “සුදුෙෑසර” ෙෙි වපවන්. 

40 මත්තකතතිත්ථෙෙි පාලි වපාවත් වපවන්. සද්ධර්මාලිංකාරවෙහි “බත් බුන්නාතාට” ෙෙි 
කිෙවේ. 
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ලක්ිෙ මාගම විසූ එක් ඇමතිවෙකුට උත්තමරෑපධර දුෙණිෙක් 
ලැබුණි. ඇෙ පෙින් ෙන කාලෙ පැයෙණි විට පුවතක් ලැබුණි. ඕ හට 
සිංඝ ෙෙි නම තැබූහ. ඒ කුමරැ සත් හැවිරිි කල්හි පිෙවතවම් 
මරණාසන්නෙ වදටු ිෙණිෙ තමන් වෙත කැඳො පුතර ොවග් අත ඇවග් 
අවතහ තබා “මාවග් පුතා ෙැඩිවිෙට පැයෙණි පසු වම් වද්ෙල් වදෙ”ෙි 
කිො තමා හැඳි ලක්ෂෙක් ෙටිනා ෙස්තර  ෙුග්මෙ ද තමාවග් කඩුෙ ද 
මහසිරිෙ (=කිරිච්චිෙ) ද බාර දී මවළ්ෙ. එකුමරැ වදාවළාස්හැවිරිි විෙට 
පැයෙණි කල්හි රෑපවෙන් ද කාෙ බලවෙන් ද මුළ මාගම්හි පර කට විෙ. ඒ 
කාලවේදී ලක්ිෙ බැයෙණිතිොසාෙ ඇතිවිෙ. එවිට සිංඝ කුමාර වතවම් 
මෙ සිංසිඳුණු පසු එන්වනයෙෙි කිො වසාවහාෙුරිෙ වගෙිම නෙතා 
පිටිසරට වගාස් ොසෙ වකාට මෙ සිංසිඳුණු පසු මාගමට ඇවිත් 
නැෙතුණි. එකල්හි වකාටගල ෙසන මහානාගවතර නම මුළු මාගම පිඬු 
පිණිස හැසිර ආහාර වනාලැබ හැරීෙන්වන් සිංඝ කුමරා විසින් දක්නා 
ලි. “ස්ොමීනි, අහර ලැබුවණ්දැ”ෙි විචාළ විට වතරනම “ලැවබනො 
ඇතැ”ෙි කීෙ. “එවිට ඇමතිො “ස්ොමීනි, වමහි ටිකක් නෙතිනු 
මැනෙැෙි” කිො වගට වගාස් පිළිවෙළ ෙූ ආහාරෙක් ඇද්දැෙි 
වසාවහාෙුරිෙවගන් විචාරා “නැතැෙි කී විට දහසක් ෙටිනා 
මුක්තාමාරෙක් වගන ෙහා වගාස් එෙ උකස් තබා කහෙණුෙක් අගනා 
ආහාර ලබාවගන ෙුත් තමා එෙ ලබාගත් ආකාරෙ කිො වතරැන්ට 
පිළිගැන්වීෙ. වතරනම එෙ රැවගන තමන් ෙසන තැනට වගාස් අෙොද 
වකාට විදසුන් ෙඩා රහත් වී ආහාරෙ ෙළඳී. එෙ දැනගත් අනුරාධපුරවේ 
රනුවග් ඡතරවෙහි අිගෘහීත වද්ෙතාෙ සාධුකාර දුණි. රනු එෙ’සා කාට 
සාධුකාර දුන්වන්දැෙි විමසූ විට “සිංඝාමාතයොටෙ”ෙි වද්ෙතාො කීෙ. 

ඉන්පසු ඇමතිො පිො දුන් ලක්ෂෙක් ෙටිනා ෙස්තර  වදක 
වසාවහාෙුරිෙවගන් ඉල්ොවගන එෙි සාෙම් වපාො වගෙි තැබීෙ. එක් 
ිනක් වගාළු මුහුවද් නෑමට ගිෙ ඒ ඇමතිො එහි නානවිට රන්මාල 
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දහසකින්41 පිරි ඔරැෙක් රළවේගවෙන් අෙුත් ඔහුවග් වබල්වල් හැපුණි. 
ඇමතිො එෙ අතින් ගසා ඈතට තල්ලු කවළ්ෙ. නැෙත නැෙත එෙ 
ඇවිත් ඔහුවග් ඇවඟ් හැවපන විට එෙ වගාඩට වගන තබා කඩුවෙන් 
පැළීෙ. ඔරැෙ තුළ පිරී තිබුණු රන්මාල දැක වගට වගන වගාස් 
වසාවහාෙුරිෙට දුණි. පසු ිනක වහවතම ලක්ෂෙක් ෙටිනා ෙස්තර  
වනෝඩුෙ හැඳවගන කඩුෙ කවර් එල්ලාවගන නුෙරට*42 ෙන්නට පිටත් 
විෙ. එකල්හි එක් මික්ෂුනමක් “තිඹිරිගමුෙ” නම් ගවම් පිඬු පිණිස හැසිර 
කිසිෙක් වනාලබා නික්මුණි. ඇමතිො ඒ මික්ෂුෙ දැක තමා වපාරො 
තිබුණු පණස් දහසක් ෙටිනා ෙස්තර ෙ දී බත් රැවගන ඒ මික්ෂුනමට දුණි. 
මික්ෂුනම එෙ ලැබුණු ආකාරෙ සලකා විදසුන් ෙඩා රහත්ෙ අනුමෙ 
කවළ්ෙ. එෙ දැක රනුවග් ඡතරවෙහි අිගෘහිත වද්ෙතාො සාධුකාර දුනි. 
රනවතම කාට සාධුකාර දුන්නීදැෙි විචාළ විට සිංඝමාතයොට ෙෙි 
වද්ෙතාො කීෙ. 

වද්ෙගිරිවිහාරොසී එක් මික්ෂු නමක් ොතාබාධෙකින් වදාවළාස් 
අෙුරැද්දක් වපළීෙ. එක් ිනක් ඒ වතරනම වහරණනමක් අමතා 
මික්ෂාවෙහි හැසිර ගිවතල් ටිකක් සපොවගන එෙෙි කීෙ. වහරණනම 
සිෙුරැ වපාරොවගන මුළු ගවම් ඇවිද ගිවතල් බින්දුෙකුත් වනාලැබ 
ගවමන් නික්ම ගිවේෙ. එකල්හි සිංඝමාතයො ඒ සාමවණ්රෙන් දැක 
“ස්ොමීනි, කුමක් වසාෙයෙන් ඇවිින වස්ක්දැ”ෙි විචාවළ්ෙ. වහරණනම 
තමා ආ කාරණෙ කීෙ. “එවස් නම් ස්ොමීනි, ටික වේලාෙක් වමහි 
නතරෙුෙ මැනෙැ”ෙි කිො ඇමති වතවම් තමාවග් සිරිෙ (=කිරිච්චිෙ) 
උකසට තබා කහෙණු අටක් ෙටිනා ගිවතලින් වගනා තලිෙ පුරො දුණි. 

                                                                 
41 රන්කාසි දහසකින් ෙෙි රසොහනිී - සද්ධර්මාලිංකාරෙන්හි වපවන්. 

42 අනුරාධපුරෙට ෙෙි ඒ වපාත් වදවක් කිෙවේ. 
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වහරණනම එෙ වගන වගාස් ලැබුණු ආකාරෙ වතරැන්ට කිො 
පිළිගැන්වීෙ. 

වතරනම එෙින් වබවහත් වතලක් සාදො නසය වකාට ඉතිරි 
වතල්ෙලින් බුද්ධ පූනා පිණිස පහන් දැල්වීෙ. ඒ නසයවෙන් වදාවළාස් 
අෙුරැද්දක් පැෙති ඒ ොතාබාධෙ සුෙ විෙ. එෙින් සිත එකඟ කර ගත 
හැකි ෙූ වතරනම විදසුන් ෙඩා රහත් විෙ. එෙ දුටු වද්ෙතාො නැෙතත් 
සාධුකාර දුණි. රන වපරවස්ම විචාරා සිංඝාමාතයොට සාධුකාර දුනියෙෙි 
කී විට සතුටු සිතැතිෙ “සිංඝාමාතයො වසාො වගනාවෙකුට මහත් 
පරිතයාගෙක් කරන්වනම්”ෙි නුෙර වබර හැරසුරැ විෙ. 

ඉක්බිති ධනෙ ලබනු කැමති යෙනිස්සු නුෙර වදාරටු සතවරන් 
නික්ම ඒ ඒ තැන වසාෙන්නට පටන් ගත්හ. නැවගනහිර වදාරටුවෙන් 
නික්මුණු ඇතැම් වකවනක් ෙන එන යෙනිසුන්වගන් විචාරයෙන් මග අසළ 
නැෙතී සිටිෙහ. එකල සිංඝ ඇමතිො විඩාපත්ෙ එක් ෙස්තර ෙක් ඇඳවගන 
කඩුෙ එල්ොවගන යෙතර ෙැෙ43 සමීපෙට පැයෙණිවේෙ. එක් යෙනිවසක් ඔහු 
දැක “වම් සිංඝාමාතයො විෙ හැකැ”ෙි කීෙ. තෙත් අවෙක් “තමාවග් 
කඩුෙ තමාම රැවගන තනිෙ එන වම් යෙනිසා ගැන රනතුමා 
බලාවපාවරාත්තු ෙන්වන්දැ”ෙි කීෙ. වමවස් ඔෙුවනාෙුන් කථා කරයෙන් 
සිටිෙදී අන් යෙනිවසක් ඇමතිො ඉිරිෙට වගාස් ඔහුවග් කම් වගාත් 
විචාරා ඔහුවග් අතින් කඩුෙ ඉල්ොවගන ඔහු කැටිෙ ආවේෙ. එකල්හි 
සෑගිරිවෙහි විසූ ආරණයක ධම්යෙක තිස්ස වතරනම සෑමලු වබෝමලුෙලට 

                                                                 
43 “චිත්ත ොපි” ෙෙි රසොහිනිවෙහි වපවන්. එෙ යෙහින්තවල්ට එහාෙින් පිහිටි එකක් විෙ ෙුතු 
බෙ මීළඟට කිෙවෙන පර ෙෘත්තිවෙන් ඔප්පු වේ. 
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වගාස් බඳ පටිෙක් වසවීෙ. ඇමතිො වතරැන් දැක තමා හැඳි ෙස්තරවෙන් 
වකාටසක් ඉරා වතරැන්ට දුණි.44  

වතරනම එෙ බැඳවගන ඇතුල් නුෙරට පිවිසිවේෙ. වද්ෙතාො 
වපර වස්ම සාධුකාර දුණි. රනවතම සාධුකාර දීමට වහ්තුෙ විචාරා දැන 
ගත්වත්ෙ. සිංඝ ඇමතිො නුෙරට ඇතුල්ෙ රනු දැලි රැෙුල කප්පෙන 
අෙස්ථාවේදී රන වගට පැයෙණ තමා පැයෙණි බෙ රනුට දන්ො ෙැවීෙ. 
සතුටු සිතැති රනවතවම් ඔහු වගන්ො ඔහුට මහ විෙනක් ද 
මාණ්ඩාගාරික තනතුරක්ද දුන්වන්ෙ. වමවස් මහත් සම්පත් ලැබූ 
වහවතවම් එක් ිනක් නෑම සඳහා තිසා ෙැෙට ගිවේෙ. 

(වමතැන් සිට සීහළෙත්ථු අනුොදවේ 102 ෙැනි පිට පටන් 
කිෙවෙන වසාවහාෙුරැ සත් වදනවග් හා නැගණිෙවග් පර ෙෘත්ති වමහි 
දැක්වේ. දුර්මික්ෂෙ නිසා ඔෙුන් ෙනෙට ෙද්දී කැඳොවගන ගිෙ වතරනම 
සුදස්සනපධානඝරොසී චුල්ලනාගවතර ෙෙි වමහි කිෙවේ. මෙ සිංසිඳුණු 
පසු අනුරාධපුරෙට ෙන ඒ අටවදන තිසා ෙැෙ ඉෙුරට පැයෙණි විට 
මහෙැස්සක් පටන් ගත්වත්ෙ. කුමරිෙවග් වසාවහාෙුවරෝ සත් වදන ෙහා 
දුෙවගාස් “මාවළ්ලිෙ” ගමට ඇතුල්ෙූහ. නමුත් තරැණිෙ පර කෘති ගමනින් 
ම ගිොෙ. ඇෙ දුටු මාණ්ඩාගාරික ඇමතිො “වමෙැනි හිරිඔතප් ඇති 
කුමරිෙක් යෙන් වපර වනාදුටුවෙයෙ”ෙි සිතා සතුටට පත්ෙ ඇවග් විොහක 
අවිොහක බෙ දැන ගැනීම සඳහා යෙනිසුන් ෙැවීෙ. ඇෙ අවිොහක බෙ කී 
විට ඇමතිො වසාවහාෙුරන් විචාරා ඇෙ විොහ වකාට ගත්වත්ෙ. 

 

                                                                 
44 රසොහිනිවෙහි වමවස් කිෙවේ  එන්නා ෙූ වහවතම සෑගිරිවේ විහාර වකළෙවරහි පිහිටි 
පිරිවෙණට පැයෙණ මික්ෂූන් ෙැඳ විශරාම ගන්වන් එක් රහත් වතරනමක් සිෙුරක් මසන විට වරි 
කැබැල්ලක් අඩු ෙූ බැවින් එෙ අකුලා තබන්ට සැරවසනු දැක තමා හැඳි ෙස්තරවේ වකළෙර 
ඉරා වතරැන්ට දුණි. වතරනම එෙ වොදා සිෙුවර් ෙැඩ නිම කවළ්ෙ. 
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6. ෙූගද් පීනා  ිය ස්තරියග ් කථාව 
 

වමලක්ිෙ මහෙැලි ගඟ අසළ පිහිටි වස්රැවිලට නුදුරැ තැන 
මහාකාරකන්ද්ද45 නම් ගමක් විෙ. එහි ධනෙත් පෙුලක යෙනිස්සු 
උදුම්බරවිහාරවෙහි (=ිඹුලාගල ?) සමසකට ෙරක් පෙත්ෙන 
අරිෙෙිංසධර්මවද්ශනාෙ ඇසීමට ෙනු කැමැතිෙ සහල් - මස් - මාලු - 
රසකැවිලි ආදී උපකරණ රැවගන තරැණ මාර්ොෙ පමණක් වගෙි 
නෙත්ො ඈට ෙතුර දී බාර වකාට ගිෙහ. ඔෙුන් ගිෙ කල්හි ඒ ගම්දැරි 
“අවහෝ, වමෙැනි ධර්මවද්ශනාෙක් අසන්නට වනාලැබීම මාවග් 
අමාගයෙකැ”ෙි සිතා අසළ වගෙක ෙසන යෙතුරැ දැරිෙක් කැඳො වගෙි 
ෙතුර ඇෙට බාර දී වතාවමෝ මූද අසළට වගාස් සක්කගිංවමෝවෙන්46 
එවතර වී වතෝමනරවතාටට47 පැයෙණිොෙ. එහි ඔරැ පාරැ ආිෙක් 
වනාෙූ බැවින් ඕ වතාවමෝ ඉතා පළල් ෙූ ඒ ගිං වමෝෙ පීනා එතර 
ෙන්වනයෙෙි සිතා තමාවග් ශර ද්ධාෙ සිහිපත් වකාට වගන පීනන්ට පටන් 
ගති. එවේවලහි මහත් කුණාටුෙකින් මූද කැළීම ගිවේෙ. රැළ මැද 
පාවෙන ඇෙ දුටු වමෝවරකු අෙුත් ඇෙ අල්ො ගත් නමුත් ඇවග් සම ෙත් 
සිදුරැ කරන්ට අසමර්ථ විෙ. වදවෙනි වතවෙනි ොරෙලදීත් එවස්ම 
සිදුවිෙ. ඉක්බිති ඈ මූවදන් වගාඩ වී උදුම්බරවිහාරෙට පැයෙණ 
චචතයෙත් වබෝිෙත් ෙැඳ පිරිස් වකළෙවර් සිට බණ අසා වසෝොන් 
ඵලෙ ලැබීෙ. රැෙ පහන් ෙූ කල්හි ඇවග් සැයෙො හා මාමණ්ඩිෙ දැක 
තමා කළ වද් විස්තර ෙශවෙන් කීෙ. 

                                                                 
45 “කාරකගාම” ෙෙි රසොහිනිවෙහිද “කිරිගම” ෙෙි සද්ධර්මාලිංකාරවෙහි ද වපවන්. 

46 “කසරාලගිංමුෙවදාර” සිංද්ධර්මාලිංකාර 

47 “වකලානාරැ වතාට” සද්ධර්මාලිංකාර 
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ඉක්බිති ඔෙුන් හා ගමට ගිෙ ඒ ස්තරිෙ තම හියෙොවග් හිවස් 
පැළඳ තිබුණු මල්මාලාෙ ඉෙත් කරන්නී අනිතය ස්ෙමාෙෙ වමවනහි 

වකාට තමාට පැවිි වීමට අෙසර දුන මැනෙෙි ස්ොයෙොට කිො ඔහුවග් 
අෙසරෙ ලැබුණ පසු ඒ ගම අසළ පිහිටි මික්ෂුණී ආශර මෙට වගාස් තම 

මෙවග් වසාවහාෙුරිෙ ෙූ සුමනාවතරණිෙ වෙත පැවිි ෙූොෙ. පසු කලක 
මහාදැළි මහනා (=මහාදාිකමහානාග) රන කරෙූ ගිරිමණ්ඩ මහා පූනාෙ 
දැකීමට උපාධයාෙ වතරණිෙන් සමඟ ෙන්නී ඒ රකෙනවදාරට පැයෙණ48 

කමටහන් ෙඩා රහත් විෙ.

                                                                 
48 ‘එරෙසෑකඩ’ එම 
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සංඥානාොි සචුිය 
 

අච්චමන්තවසල 65 ආජීෙ පාරිශුද්ිෙ 140 

අජිත 4  ආවලෝක සෑෙ 1387 

අජිත ිෙය පුතර ො 109 ආළාර බාල 53 

අජිතාවිහි 87 ඇල්හාල් පිරැණු ලබු 94 

අඩෙතක් දුන් ස්තරිෙ 121 ඉන්දගුත්ත වතර 176 

අතිවදෙ රන 125 උක්පැණි 126 

අන්තරගිංග 173 උතුරැ දඹිෙ 98 

අන්තරද්වීපෙ 129 උදුම්බර විහාරෙ 184-185 

අන්ධකාර සෑෙ 145 උවද්නි රට 64 

අධාර්යෙක රාන කාලෙ 126 උපසිිංහ විහාරෙ 62 

අනුරාධපුරෙ 172 උසමයෙත්ත 162 

අවනාතත්ත විල 177 කටකන්ද විහාරෙ 174 

ආන්ද්ර රානයෙ 148 කටකන්ද ගම  174 

අම්බඛාදක තිස්ස වතර 167 කකුසඳ බුදු රන 40 

අම්බස්තල සෑෙ 173 කඩවරාද 114-159 
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අරිෙවිහාර ොසි 158 කනපිෙපුත්ත තිස්ස 79 

ධම්ම ගුත්ත වතර 158 කණ්ටකවසෝල පටුන 128 

අවශෝක රන 133, 72 කප්පතලගම 98 

අසදෘශ පූනාෙ 134 කප්පතිලක විහාරෙ 98 

අවසෝක මාලිනී 26 කම්පුෙ ගම 156 

කම්බුද්ධ උපාසකො 94 කුණ්ඩලතිස්ස වතර 132 

කම්වබෝන ගම 9 කුමරිෙන් සිෙුවදනා 140 

කාමාරො 27 කුවේරො 90 

කරවකාළ දන්දීම 95 කුස වලණ 81 

කසීරට 43 කෘෂිවපර්තො 42 

කිංගු කම 108 වක්ලාසපේබත විහාරෙ 99 

කාිංගු පර්ෙතෙ 108 වක්ශධාතු 10 

කාකද්දවී 100 චකලාශ පර්ෙතෙ 106 

කකද්දවී මහාචූළී 100 වකාටගල 180 

කාකෙණ්ණ තිස්ස 123 වකාට්ටටසාලගම 178 

කාලදානෙ 113 වකාණ්ඩපූදී 52 

කාවේරි පටුන 40-36 වකාන්ති කින්නරී 73 

කාළකන්දර වලණ 19 වකාන්තිපුත්ත වතර 72 
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කාලකන්දර විහාරෙ 141 වකාරණ්ඩ වලණ 149 

කාලකන්දොසි තිස්ස වතර 138 වකාිංගු ධානය 108 

කාශයප බුදු රන 43 වකෝකානිනකණ්ඩ ගිරි 68 

කැලණි තිස්ස රන 120-123 වකරාශෙ 38 

කිකී රන 43 බුද්දකතිස්ස වතර 150 

කිඳුරිවෙෝ 74 ගන්ධාර වසාරා 70 

කිරිවෙවහර 95 ගල්කණු වපර්තො 40 

කුන්ත රන්කරැ 103 ගල් වපර්තො 37 

කුටුම්බිෙපුත්ත තිස්ස 88 ගල් සෑෙ 170 

ගිවතල් වදෝනා වදන 86 චූළී උපාසකො 100 

ගිරිගම 159 වච්සීගම 96 

ගුරැමක්තිෙ 145 තම්බසුමන 178 

වගාඩ නාරන 144 තම්මණ 10 

වගාන් වපර්තො 51 තරැණ මික්ෂුනීන් වදවදන 143 

වගාන් රෑපෙ 161 තලගුරැ වෙවහර 157 

වගාළු මුහුද 170 තාලචතුක්ක 162 

චතුධාතුෙෙත්ථානෙ 143 තාමර පර්ණි ිෙෙින 105 

චන්ද්ර මාගා ගඟ 176 තිස්ස 4 
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චික්ිණ්ණ නගරෙ 67 තිඹිරි ගමුෙ 181 

චිත්තගුත්ත වතර 149 තිස්ස ඇමතිො 110 

චිත්තවගෝ විහාරෙ 56 තිස්ස උපාසකො 115 

චිත්තාම වතර 58 තිස්ස සන්නාලිො 1 

චීනෙට ගිෙ මික්ෂු 129 කුෙරකනාග වතර 133 

චුල්ලතොම ගම 179 වතචීෙරික 151 

චුල්ලතිස්ස 73 වථ්රපුත්තාමෙ වතර 108 

චුල්ලනාග 184 දකුණු ගිරි විහාරෙ 166 

චුල්ල පිණ්ඩපාතික තිස්ස 12 දකුණු දළදාෙ 9 

චුල්ල සුමනා 140 දහම්වසෝ රන 106 

චුල්ලී උපාසිකාෙ 79 ිෙය ෙස්තර  109 

චූලගිරි 152 දීඝමාණක අමෙ වතර 151 

චූලගිරි - මහාගිරි 150 දීඝාෙුගම 49 

දීඝාෙූ චචතයෙ 49 පර්ෙත විහාරෙ 47 

දුගී වගාවිො 115 පර්ෙතාශරිත වසනසුනක් 160 

දුටුගැමුණු රන 107 පවළාල් ගස 144 

දුටුගැමුණු පාටලී පුතර  98-139 

රනුවග් මරණෙ 107 පාටලී සෑෙ 134 
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වද්ෙපුතර  නුෙර 176 පිණ්ඩපාත විශුද්ිෙ 135 

වද්ෙපුතර  රන 176 පිණ්ඩපාතිකකිස්ස 162 

ධම්මගුත්ත වතර 158 පිටුෙලගම 173 

ධම්මින්න වතර 128 පිෙිංගු දීප 79 

ධම්මින්න වතර 33 පුණ්ණවෙිලුගම 95 

ධම්යෙකතිස්ස 175 වපාත්ීෙ 72-75 

ධර්ම චචතයෙ 166 වපෝරිමාසී ගඟ 53 

ධර්මවශෝක රන 170 ඵුස්සවද්ෙ වතර 18 

ධාර්යෙක රන 126 බත්මුල දීවම් විපාකෙ 157 

නාගවතර 106 බත්බුන්නාවතාට 175 

නාගදීපෙ 144 බණ ඇසූ මත්සයො 164 

නිස්සදන දනේෙ 35 වබෝපිටිෙ 48 

පට්ටටවකාට්ටටි විහාරෙ 33 බැයෙනිතිොසාෙ 172 

පඨවීොලක ධම්මරක්ිත වතර 138 බරාහ්මණතීෙමෙ 167 

පතාක වපර්තො 49 මද්ර ඝටෙ 161 

පර්ෙත චචතයෙ 100 මාණ්ඩාගාරික තිස්ස 180 

මිමිංගනගම 4 මහානාග වතර 180 

මජ්ඣන්තික - මහානාග - චුල්ලනාග 168 
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වසෝණවතර 147 මහානිි පර්ෙතෙ 60 

මවනාරම මෙුරමිංස වතර 13 මහවමර මුදුන 100 

මලෙගිරි ෙැසි වතරනම 158 මහා විහාරෙ 145 

මලෙ වතර 8 මහාෙයග්ඝ වතර 133 

මලෙ මහාවද්ෙ වතර 123 මහාසුම්ම වතර 154 

මහසෑපූනාෙ 133 මහාවස්න රනතුමා 149 

මහලී රට 115 මහාසිංඝරක්ිත වතර 158 

මහෙනෙ 35 මාගම 89 

මහෙැලි ගඟ 164, 9 මාතුවද්විකා නාගි 143 

මහාකාරකන්ද්දගම 184 මානෙක ගම 158 

මහාවකාට්ටටි වද්ෙ 135 මාවලෙය වතර 13 

මහාවකාණ්ඩ 36 මාවලෙය වද්ෙ වතර 105 

මහාවකාණ්ඩ පටුන 40 මාවල්ලිෙගම 184 

මහාගාම 103 යෙත්ත වතර 99 

මහාතිස්ස 73 යෙන්වන්රිෙ 179 

මහාදත්ත 12 යෙතර  ෙැෙ 183 

මහාවද්ෙ වතර 123 යෙලක්ඛ වද්ශෙ 129 

මහාවද්ෙ උපාසකො 34 මූවද් නා රන 144 
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මහාධම්මනන්ි වතර 164 මූලගිරි 166 

මහාධම්මරක්ිත වතර 132 වමවත් වබෝසත් 3, 11 

මිංගණොසි බුද්දතිස්ස වතර 169 ෙනචරකවෙෝ 74 

වෙෝනක ධම්මක්ිත වතර 138 චල්ලෙහ 178 

රත් සඳුන් පුටුෙ 144 ෙල්ලෙහ 178 

රන්තලිෙ 63-86 ොමෙනද්ිගම 52 

රසොහිනිෙ 172 විවචෙය දාන ෙස්තුෙ 35 

රානකුලුපග වතර 144 විල්ගම 90 

රිදී වගාඩක් 163 විහාරවද්වී 123 

රිදී පර්ෙතෙ 163 ශකර ො 151 

රැහුවන් අනුරාධ විහාරෙ 110 චශල චචතයෙ 132 

වර්ෙත මහවතර 98 සඟබතට අන්තරාෙ කළ 

වරෝහණ වතර 160 වපර්තො 47 

වරෝහණ පර්ෙතෙ 48 සිංඝ ඇමති 180 

ලජ්ජි වතර 149 සණ්ඩවකාන්ති විහාරෙ 55 

ලජ්ජි සාමවණ්ර 136 සතික කඩවරාද 146 

ලබුවගඩි තුන 94 සඳුන් පලඟ 133 

ලම්බකර්ණ ෙිංශික 157 සද්ධර්මාලිංකාරෙ 157, 164 
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ලම්පකදණ්ඩ ෙුද්ධමටො 142 සද්ධාතිස්ස රන 86-172 

වලෝණකතිස්ස 5 සද්ධාසුමන වතර 150 

වලෝකුරැ කුන්ත 103 සහල් වපර්තො 44 

වලෝහ පරාසාදෙ 107 ස - හස්සෙත්ථු 174 

ෙඩමන් නුෙර 173 සාහුථල වපවදස 53 

සාතොහන රානකුලෙ 178 සුරට්ටඨ නනපදෙ 55 

සාලිෙ කුමරැ 26 සුලුගම 78 

සාිංදෘෂ්ටික දානඵලෙ 90-139 සුලුන්නරැෙ 172 

සෑගිරිෙ 134-141 වස්තපේබත 81 

සිග්ගෙ වතර 56 වස්රැවිල 184 

සිතුල් පේෙ 140 වසෝකධුයෙක 93 

සිපණ්ණ ගස 134 වසෝණ නමැති බාලො 140 

සීරළු වසාරා 70 සිංඝරක්ිත වතර 151 

සීසාන වපර්තො 42 හිරිතාලගම 6 

සීහකුම්බක විහාරෙ 176 හත්කාකුච්  විහාර 176 

සීහළෙත්ථු 174 හරිතාලතිස්ස 4, 6, 7 

සිිංහ ලකුණ ඇති කඩුක්කම 109 හා මස් පිළිබඳ කථාෙ 124 

සුදස්සනපධානඝර 184 හිෙුිං සිෙිං මහවතර 166 
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සුමනා 5 හිසවකස් කපා 90 

සුමනා වද්විෙ 176 හිංකාලා 84 

සුමනා වතරණිෙ 185 හිංකාල ගම 84 

සුමනා බාලිකාෙ 118 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


